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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Pekanbaru 

Pegadaian Syariah Panam Pekanbaru pertama berlokasi di Pandau 

Permai pada tanggal 20 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 

Januari 2011 dipindahkan Ke Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II, Perum 

Pegadaian Pekanbaru No. 302/OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor 

cabang Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru. 

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 

84/LB.1.00/2011 di Kanwil ll tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian 

Syariah Panam Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa :
45

 

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di 

Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai 

Syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di 

sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen. 

2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh kantor 

Wilayah ll di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan 

kantor cabang Pegadaian Syariah di Jalan HR. Soebrantas Km. 10,5 

Panam Pekanbaru Provinsi Riau. 

3. Bahwa pembukaan Kantor cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu 

ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian. 
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Selanjutnya Perum Pegadaian  Syariah memiliki 8 UPS (Unit 

Pegadaian Syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu UPS 

Tapung, UPS Bangkinang, UPS Sidomulyo, UPS Kubang Raya, UPS Pasir 

Putih, UPS Bundaran, UPS Pasar Cik Puan, dan UPS Pasar Inpres. 

 

B. Visi dan Misi PT. Pegadaian 

1. Visi PT. Pegadaian 

“Sebagai solusi pembiayaan terpadu terutama berbasis GADAI 

yang selalu menjadi MARKET LEADER dan MIKRO berbasis fidusia 

selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.” 

2. Misi PT. Pegadaian(Persero)Syariah Subrantas Pekanbaru 

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

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanaan diseluruh pegadaian dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan 

utama masyarakat. 

c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahtaraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 

rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
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C. Prinsip Dasar Syariah 

Prinsip dasar Pegadaian Syariah adalah Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

Sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 283: 

                         

                               

                    

 
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh 

seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:283)
46

 
 

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ ayat 29: 

 

                         

                           

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’:29).
47
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1. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) 

Landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa dari Dewan 

Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang 

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 

jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Ketentuan Umum : 

a. Murtahin (pemerima barang) mempunyai hak untuk menahan mahrun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

b. Mahrun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya 

mahrun tidak boleh dimanfaatkanoleh murtahin kecuali seizing rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai mahrundan manfaatnya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 

c. Pemeliharaan dan penyimpanan mahrum pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d. Besarbiaya administrasi dan penyimpanan mahrun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan pinjaman. 

Penjualan mahrun. 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatakan rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 



36 

 

b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka mahrun dijual 

paksa/dieksekusi. 

c. Hasil penjualan mahrum digunakan untukmelunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin. 

Ketentuan Penutup : 

a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurkan 

sebagaimana mestinya. 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

RAHN menetapkan : 

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang 

adlam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan mahrun 

(barang) sampai dengan hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

b. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin. 
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c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (mahrun) ditanggung 

oleh penggadai (rahin). Ongkos yang dimaksud besarnya pinjaman. 

d. Murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka mahrun dijual 

paksa/dilelang. 

3. Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Menetapkan : 

a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN 

Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn). 

b. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (mahrun) ditanggungoleh 

penggadai (rahin). 

c. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir B besarnya didasarkan 

pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

d. Biaya penyimpanan barang (Mahrun) dilakukan berdasarkan akad 

Rahn. 

Adapun akad dalam pegadaian syariah yaitu : 

1) Akad Rahn.  Rahn yang di maksdu adalah menahan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 

yang menahan memperoleh jaminan atau mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian 

menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang 

nasabah/Rahin. 

2) Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan 

atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.melalui akad ini 
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dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik Biaya Ijarah atas 

penyimpan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah/Rahin 

yang telah melakukan akad. 

Melalui akad Rahn, Nasabah (Rahin) mendapat 

pembiayaan/pinajaman (qard) pada akad ini Nasabah dibebani biaya 

administrasi  untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penaksiran 

barang bergerak dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya 

di tempat yeng telah disediakan oleh Pegadaian. Akad yang timbul dari 

proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya meliputi nilai investasi 

tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses 

kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya 

(biaya ijaroh) kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh 

kedua pihak. 

 

D. Bentuk Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 

tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa “Perum 

Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan 

Pengembangan, Direktur Keuangan,serta Direktur Umum yang seluruhnya 

berfungsi sebagai Staf Direktur Utama. 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasional penyaluran 

uang pinjaman kepada masyarakat,dilakukan hubungan struktural teknis 

operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah 
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melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor 

cabang. 

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum 

Pegadaian adalah bentuk line dan staf dengan tata kerja sebagai berikut :
48

 

1. Setiap Manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya 

bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah. 

2. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab langsung kepada direktur utama. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direktur Utama dibantu oleh 

para direktur yang berfungsi sebagai Staf Direktur Utama. 

4. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari 

dibantu oleh para Manajer serta Inspektur Wilayah yang seluruhnya 

berfungsi sebagai staf Pimpinan Wilayah. 

5. Setiap Manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari 

dibantu oleh para asisten manajernya. 

Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum 

Pegadaian yang berada dibawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan 

unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha 

gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka 

konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari 

usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan 

wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. 
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang 

ditempatkan oleh dewan syariah nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqih 

Muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun 

persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa dewan syariah 

nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk 

dan jasa. 

Fungsi dan tugas DPS antara lain adalah sebagai berikut :
49

 

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha 

syariah dan Pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah. 

2. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam 

mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa 

dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 

3. Sebagai Perwakilan DSN yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan 

wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir 

Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke 

Dewan Syariah Nasional-MUI. 

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :
50

 

1. Sebagai penanggungjawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis 

perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti. 
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2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan 

bisnis agar tecapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan 

Gadai Syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional Gadai Syariah 

dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis 

lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan. 

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai 

Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor 

Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari 

maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai 

Syariah diwilayah masing-masing. 

Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah :
51

 

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah 

hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah 

konsolidasi se-Indonesia. 

2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai 

Syariah. 

3. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh 

pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah. 

Struktur Organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian Cabang 

Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 
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Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru 

Km.10,5 Panam Pekanbaru 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Subrantas Pekanbaru 

 

a. Pimpinan Cabang  :Netty Yusda 

b. Penaksir Cabang  :Yuria Ariani 

c. Kasir Cabang  : Eka Putria Ningsih 

Netti Yusda 

(Pimpinan Cabang) 

Yuria Ariani 

(Penaksir Cabang) 

Riffa Hadia 

(Pengelola Galeri 24) 

Nikamttul Maula, S.Si 

Staf. Adm dan Umum 

 

(Kasir Cabang) 

Driver Secruity Office Boy 

SECRUITY 

KASIR 

Pengelola UPS 
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 Driver 

 Security 

 OB 

d. Staf. Administrasi dan Umum  : Nikamttul Maula, S.Si 

e. Pengelola Galeri 24  : Riffa Hadia 

f. Pengelola UPS Sidomulyo  : Richa Madona 

g. Kasir  : Arie Yoel. S 

 Security 

h. Pengelola UPS Bundaran  : Febri Lianty 

 Security 

i. Pengelola UPS Tanah Merah : Sri Mulyati 

j. Kasir : Deavien Octa 

Security 

k. Pengelola UPS Pandau Permai  : Rahmi Fadillah 

l. Kasir  : Nouri Yudhi Irvan 

Security 

m. Pengelola UPS Tapung  : Dwi Suryani 

Security  

n. Pengelola UPS Cikpuan  : Muthia Dharma 

o. Kasir  : Bobby Januardy Arif 

Security  

p. Pengelola UPS Bangkinang : M. Nur Kurniadi 

q. Kasir  : Rika Gusni Hendri 
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Security 

r. Pengelola UPS Pasar Inpres  : Tedi Rivaldi 

s. Kasir  : Raudhatul Aslamiyah  

Security 

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Perum 

Pegadaian Syariah setiap UPS  Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan Cabang 

a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah 

ditetapkan. 

b. Merencanakan,mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan 

operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan 

barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), 

mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan 

pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana. 

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. Penaksir 

Bertugas menaksir 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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3. Kasir 

Bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan Gadai 

Syariah. 

4. Bagian 

Bagian terdiri dari Driver, Security dan Office Boy. Bertugas untuk 

melakukan penyimpanan, pemeliharaan an pengeluaran serta pembukuan 

marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 

rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun. 

 

E. Produk Pegadaian Syariah 

1. Rahn 

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat 

kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam 

waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa 

barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. 

Keunggulan  

a. Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh 

Indonesia. 

b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur 

hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang 

berharga lainnya ke outlet Pegadaian. 

c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit. 
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d. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta 

rupiah atau lebih. 

e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat 

diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur 

sebagian uang pinjaman. 

f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh 

selama masa pinjaman. 

g. Tanpa perlu membuka rekening.  

h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. 

i. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian. 

Persyaratan : 

a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.  

b. Menyerahkan barang jaminan.  

c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. 

2. Multi Pembayaran Online (MPO) 

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai 

tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket 

kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan 

solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah 

dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. 
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Keunggulan : 

a. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. 

b. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan 

kenyamanan dalam bertransaksi. 

c. Biaya administrasi Kompetitif. 

d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat 

bersinergi dengan gadai emas. 

e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai 

akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan 

dalam satu loket layanan. 

f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu 

tagihan. 

g. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di 

Bank 

Persyaratan : 

a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. 

b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, 

telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya. 

3. Konsinyasi Emas 

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di 

Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman 

karena disimpan di Pegadaian.Keuntungan dari hasil penjualan emas 
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batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang 

dimiliki lebih produktif. 

Keuntungan : 

a. Dikelola oleh PT. Pegadaian yang merupakan BUMN terpercaya. 

b. Emas Anda terproteksi 100%. 

c. Transparan dalam pengelolaan. 

d. Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya. 

Persyaratan : 

a. Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku. 

b. Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang 

dibeli di Pegadaian. 

c. Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 

lembar). 

d. Emas yang Nasabah/Investor beli di Pegadaian dapat langsung 

dikonsinyasikan di Pegadaian. Untuk pembelian secara angsuran, 

harus dilunasi terlebih dahulu baru dapat dikonsinyasikan. 

e. Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka Nasabah/Investor 

mendapatkan pembagian hasil penjualan. 

f. Jika emas yang dikonsinyasikan tidak sempat terjual, Nasabah/Investor 

tidak rugi karena emas yang dimiliki mendapatkan tempat penitipan 

gratis yang diasuransikan sebagai jaminan keamanan selama dititipkan. 
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g. Barang konsinyasi bisa terjual hanya 1x per akad. Setiap akad berlaku 

3 bulan. Untuk penjualan berikutnya, Nasabah/Investor harus 

menandatangani akad/kontrak konsinyasi baru lagi. 

h. Pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas 

pengganti diterima. 

4. Tabungan Emas 

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.Layanan ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

Keunggulan : 

a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh 

Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting). 

b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram). 

c. Layanan petugas yang profesional. 

d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 

e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda. 

Prosedur Tabungan Emas : 

1. Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian 

hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) 

yang masih berlaku. 

2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya 

administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 

bulan sebesar Rp. 30.000,-. 
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3. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram 

dengan atau sebesar Rp. 5.060,- untuk tanggal hari ini (27-11-2015). 

Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 

506.000,-. 

4. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat 

dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 

gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 487.000,- 

untuk tanggal 27-11-2015.  

5. Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan 

order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) 

dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. 

6. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram 

7. Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas 

batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat 

pembukaan rekening dengan menunjukan Buku Tabungan dan 

identitas diri yang asli. 

5. Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang 

fleksibel. mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk 

mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, 

mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta 

kendaraan pribadi. 
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Keunggulan : 

a. Proses mudah dengan layanan professional. 

b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 

c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan 

dana mendesak. 

d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 

kilogram. 

e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, 

koletif (kelompok), ataupun arisan. 

f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. 

g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan. 

Persyaratan : 

a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet 

Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan 

dibeli. 

b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola 

pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah). 

6. Arrum 

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para 

pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB 

dan emas.Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan 

untuk mendukung usaha sehari-hari.Maksimalkan daya guna kendaraan 

anda. 
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Keunggulan : 

a. Layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh 

Indonesia. 

b. Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah.  

c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor. 

d. Proses Marhun Bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat 

segera cair. 

e. Ijaroh relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. 

f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan. 

g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

Persyaratan : 

a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 

1 (satu) tahun. 

b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 

c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, 

fotocopy STNK dan Faktur Pembelian). 

7. Amanah 

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk 

memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

Keunggulan : 

1. Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh 

Indonesia. 
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2. Prosedur pengajuan cepat dan mudah. 

3. Uang muka terjangkau. 

4. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap. 

5. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 

bulan. 

6. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan. 

Persyaratan : 

a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja 

selama 2 tahun. 

b. Melampirkan kelengkapan: 

- Fotokopi KTP (suami/isteri) 

- Fotokopi Kartu Keluarga 

- Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap 

- Rekomendasi atasan langsung  

- Slip gaji 2 bulan terakhir  

c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah 

d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%) 

e. Menandatangani akad Amanah
52

 

 

F. Pelaksanaan Kantor 

Jam kerja kantor Pegadaian Syariah UPC Subrantas dimulai pada hari 

Senin sampai dengan hari Jumat pada Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB, sedangkan 
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pada Hari Sabtu dimulai dari Pukul 08.00 s/d 12.30 WIB. Hari Minggu adalah 

hari libur kantor. Pada saat jam masuk kerja dilakukan absen, dan pada waktu 

pulang juga dilakukan abasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


