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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pekanbaru

Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani berdiri tanggal 1 April

2010 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah

(KANWIL) ll, Perum Pegadaian Pekanbaru No.302/OP 1.14001/2011,

tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Ditreksi Perum Pegadaian Nomor

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

Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru menimbang dan menyatakan

bahwa :

1. Dalam rangka menjawab kebutuahan sebagai konsumen Muslim di

Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang

sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaiam sebagai lemabga yang

bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon

tuntunan konsumen.

2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dialakukan oleh

team kantor wialyah II di Pekanbaru, telah memenuhi syarat untuk

mendirikan kantor cabang pegadaian syariah di jalan Ahmad Yani

Pekanbaru.

3. Bahwa pembukaan kantor cabang pegadaian syariah tersebut perlu

ditetapkan dengan keterangan Direksi Perum Pegadaian.
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Sistem dan Prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya

gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi

dari suatu masyarkat dimana gadai itu berada maka sistem dan

prosedur gadai syariah beralaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip

gadai syariah.

Menyandang nama syariah pada kegiatan utang piutang gadai

membawa konsekuensi harus efektif dan efesiensinya kegiatan

operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu, sistem dan

prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan

calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian

utang piutang yang dalam bentuk al-qardhul hassan maupun utang

piutang gadai dalam almudharabah.

B. Visi dan Misi Pegadaian

Adapun visi Pegadaian adalah “ Sebagai sulusi bisnis terpadu

terutama pada bisnis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro

yang berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat

menengah kebawah”.

Sedangkan Misi Pegadaian Syariah adalah :

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat

khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil

dan menengah atas dasar hukum gadai.
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2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.18

Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian : Misi Perum

Pegadaian sebagai suatu lemabaga yang ikut meningkatkan perekonomian

dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada

masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjam meminjam uang

dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Mentri

Keuangan No.Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas

pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas

dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil,

industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh/ pegawai negri yang

ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar,

ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.

3. Di samping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang

bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.

4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat,

bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan

status perusahaan dari perjan menjadi perum pernyataan misi

perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai

misi perusahaan tersebut justru membatasi ruang gerak perusahaan dan

18 http//www.pegadaian.co.id/visi dan misi PT.Pegadaian ( Persero).Php.
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sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah

saja maka terciptalah misi perusahan Perum Pegadaian “ Ikut

membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui

kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha

lain yang menguntungkan.19

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa

sebenarnya.Pegadaian Syariah adalah sebuah lembaga dibidang keuangan

yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan

dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103

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

Pegadian dipimpin oleh seorang Direktur Operasi dan Pengembangan,

Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi

sebagai Staff Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional

penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan

struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta

pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional

dengan para manajer kantor cabang.

19 Ibid
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Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi

Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staff dengan tata kerja sebagai

berikut :

1. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasional-

nya bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah.

2. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab langsung kepada direktur utama.

3. Dalam melaksankan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh

para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.

4. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksankan tugasnya sehari-hari

dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya

berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.

5. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksankan tugasnya sehari-hari

dibantu oleh para asisten manajernya.

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 syariah

nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa

produk dan jasa.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai

berikut:
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1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi unit usaha

syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan syariah.

2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Pengawas Nasional dalam

mengkomunikasikan usul dan sran untuk pengembangan unit usaha

syariah yang diawasinya.

3. Sebagai Perwakilan Dewan Pengawas Syariah Nasional 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 :

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis

perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.

2. Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan

bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manajer 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
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maupun penanganan adminitrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai

syariah diwilayah masing-masing.

Fungsi Manajer unit layanan gadai syariah pusat adalah :

1. Sebagai kordinator teknis pengoperasian unit layanan gadai syariah

hingga sampai pembuatan laporan keuangan unit layanan gadai

syariah konsilidasi seIndonesia.

2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai

Syariah.

3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati

oleh pimpinan cabang unit layanan gadai syariah.

Fungsi Manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah

sebagai berikut :

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat. Manajer kantor cabang

unit layanan gadai syariah bertanggung jawab langsung kepada

pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan

hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan direksi akan

membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai syariah dan

memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah

dengan dibantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan manajer unit

layanan gadai syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi di atas

manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan
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peminjaman uang menggunkan prinsip atau akad rahn (gadai syariah),

ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.

2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor cabang unit

layanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai

dengan masing-masing bagian sebagai berikut

a. 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.

b. 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.

c. Bagian gudang

Berugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan

pengeluaran serta pembukaan marhun barang kantor sesuai dengan

peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan

serata keutuhan marhun.20

Adapun karyawan Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani

Pekanbaru terdiri dari :

1. Akmal,SE,MM : Pimpinan Cabang

20Adrian Sutaedi,op.cit,h.92-93.
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2. Risye Dorina Putri : Penaksir Cabang

3. Shinta Novela : Kasir Cabang

4. Eka Putria : Penyimpan Agunan

5. Yendri : Adminitrasi

6. Yovi Saputra : Office Boy

7. Rizky : Driver

8. Budi : Security.
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TABEL II.I

STRUKTUR ORGANISASI PENGADAIAN SAYRIAH

CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

Pimpinan Cabang
Akmal, SE. MM

Manajer Oprasional
Akmal, SE. MM

Pengelola UPS

Fungsional I

Penaksir
Risye Darina Putri

Kasir
Shinta Novela

Fungsional II

Penyimpan
Eka Putra

Administrasi
Yendri
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Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

memiliki 6 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada di bawah pimpinan

cabang tersebut yaitu 21:

1. UPS Harapan Raya

2. UPS Paus Ujung

3. UPS Gobah

4. UPS Dahlia

5. UPS Payung Sekaki

6. UPS Rumbai.

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Pegadian

Syariah cabang Ahmad Yani 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, menyelenggarakan, dan

mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-

pembagian tugas, penata usaha barang jaminan bermaslah

(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.

21 Akmal, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ahmad  Yani. Wawancara : 4 April
2017.
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d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan

e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang

pegadaian syariah dan UPS.

2. Manajer Operasional

Manajer Operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merancang, mengkoordinasi, melaksankan, dan mengawasi

kegiatan operasional usaha non Rahn

b. Merancang, mengkoordinasi, melaksankan, dan mengawasi

kegiatan operasional usaha Rahn.

c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.

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

palsu)

3. Fungsional I dan II

Adapun fungsional adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk

menegetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya

dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran

dan uang pinjaman.

b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan

dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan

harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung

adminitrasi dan pembayaran.
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4. Pengelola UPS

a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan

operional UPS.

b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan

setelah jatuh tempo.

c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap

barang jaminan yang masuk.

D. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru

mempunyai 3 produk yang utama yaitu :

1. Rahn ( Gadai Syariah )

Rahn adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk

memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai

sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan,

berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Persyaratan pinjaman Rahn :

a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.

b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik

dan kendaraan bermotor).

c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan

(BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.

d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.

e. Mendatangani akad.
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Keuntungan gadai di Pegadaian Syariah :

a. Produktif

Meningkatkan daya guna suatu barang berharga dan aset produktif

serta tetap majadi milik pemilik

b. Praktis

Prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.

c. Optimal

Barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir

berpengalaman, aset tetap menjadi pemilik dan juga tetap memiliki

nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.

d. Fleksibel

Jangka waktu pinjaman fleksibel, dan bebas menentukan pilihan cara

dan masa angsuran.

e. Menentramkan

Dikelola secara syariah, barang aman dan terjaga di lembaga yang

terpercaya.

2. Arrum ( Ar-rahn untuk usaha Mikro kecil )

Arrum adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha

dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan

BPKB mobil/motor.

Persyaratan pinjaman Arrum adalah :

a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
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b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor

(BPKB) sebagai agunan.

c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan satu tahun.

d. Survei dan analisa kelayakan usaha.

e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.

f. Mendatangani akad Arrum.

Keuntungan Arrum :

a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.

b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk

produksi.

c. Prosedur dan syarat yang mudah, serta waktu dari surve sampai

pencairan cepat.

3. Mulia ( Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi )

Mulia menfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan

logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau

angsuran.

Keuntungan investasi Logam Mulia :

a. Pembelian emas dengan cara tunai atau angsuran.

b. Investasi emas melalui perusahaan resmi berpengalaman dan

terpercaya.

c. Bersertifikat resmi dari PT.Antam Tbk.

d. Dapat dibeli dengan cara mengangsur sampai 3 tahun.
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e. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50

gr, 100 gr, 250 gr, 1 kg.

Persyaratan memiliki logam mulia :

a. Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya

b. Mengisi formulir aplikasi mulia.

c. Menyerahkan uang muka.

d. Mendatangani akad mulia.

e. Akad mulia menggunakan akad Murabahah dan Rahn.


