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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Pegadaian (Persero) Panam 

Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank yang menyalurkan 

kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Lembaga semacam ini pada 

awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekan di wilayah-wilayah Eropa 

lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut Memasuki Indonesia 

dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC). 

Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening yang 

didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. VOC dibubarkan bersama 

Bank Van Leening, kemudian dibentuk Pegadaian yang dikelola swasta. Akan tetapi 

keberadaannya justru menyusahkan rakyat.Oleh karena itu, Pegadaian kembali 

diambil alih oleh pemerintah untuk membantu kehidupan buruh tani dan nelayan 

kecil. Keputusan ini tertuang dalam Staatbald No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Pada 

tahun yang sama, didirikanlah Pegadaian pertama milik pemerintah, tepatnya 

tanggal 1 April 1901 yang berlokasi di Sukabumi.  

Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Dengan Staatbald 

1930 No. 266, lembaga ini berubah menjadi JAWATAN Pegadaian berstatus 

lembaga resmi milik pemerintah. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 

No. 178 tahun 1961, tanggal 3 Mei 1961 satus JAWATAN Pegadaian diubah 

menjadi Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasi ke dalam urusan Bank Sentral. 
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Dan diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dibawah 

naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dibawah pimpinan Direktorat 

Jendral Moneter Dalam Negeri. 

Melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 11 Maret 1969. Selanjutnya 

berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, lembaga ini kembali diubah menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM) Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali 

terjadi dari PERUM menjadi PERSEROAN yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011 

yang berlaku tanggal 1 April 2012. 

2.2 Visi dan Misi Pegadaian (Persero) Panam 

1. 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. 

2. Misi  

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 kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri 

menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 
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c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan. 

2.3 Struktur Organisasi 

Setiap badan organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak 

yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

merencanakan dan merumuskan struktur organisasi serta mencerminkan unsur 

keselarasan maupun keluwesan. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi 

merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi untuk mencapai 

tuuan. 

Dengan demikian didalam struktur organisasi akan tergambar pengaturan 

dan pengklasifikasian tugas dan tanggung jawab wewenang personal serta bagian 

dan seksi yang terdapat dalam organisasi. Disana juga tergambar jaringan-jaringan 

koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi. 

Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antara unsur-unsur 

organisasi maka harus terdapat struktur organisasi pada Pegadaian (Persero) Cabang 

Panam memakai standar organisasi garis. Adapun skemanya adalah dapat dilihat 

pada gambar II. Dibawah ini: 
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Gambar I.1 

Struktur Organisasi Pegadaian (Persero) Cabang Panam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru 

2.4 Tugas dan Wewenang atau Job Description 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam didalam melaksanakan kegiatan 

oprasional, didasarkan kepada tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan 

susunan struktur organisasi. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Administrasi 

TU 

Pengelola UPC 

Penaksir Kasir 

Aanlisi Kredit 

Pimpinan Cabang 

Penyimpan Asisten Manajer 

Usaha Mikro 

Administrasi 
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1. Pimpinan Cabang/Kepala Cabang 

Mengelola oprasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara 

hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan 

perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar/masyarakat sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. 

2. Pengelola UPC 

Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 

mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, 

dan ketertiban serta membuat laporan kegiatan UPC. 

3. Penaksir 

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang 

pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. 

4. Penyimpan  

Mengelola gudang barang jaminan dengan menerima, menyimpan, 

merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan 

barang nasabah. 

5. Kasir  

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan oprasional kantor cabang. 
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6. Administrasi 

Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar badan Surat Bukti Kredit 

(SBK) yang diterima dari Kasir, pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan Ikhtisar 

Kredit dan pelunasan. 

 

7. Asisten Manajer Usaha Mikro 

Menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman gadai untuk produk Kreasi 

dan Krasida dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar. 

8. Analisis Kredit 

Melakukan survey untuk kredit Kreasi dan Krasida terhadap nasabah dengan 

menganalisa kelayakan usaha serta taksiran barang jaminannya, agar tidak terjadi 

risiko yang besar dalam pemberian kredit. 

9. Administrasi/ TU 

Mencatat setiap transaksi Kreasi dan Krasida sesuai dengan kartu angsuran 

nasabah. 

2.5 Aktifitas Usaha PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam 

Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

pemberian kredit kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah, dengan 

menggunakan barang jaminan dengan sistem gadai. Aktivitas Pegadaian (Persero) 

memindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan, 

usaha-usaha yang dilakukan  oleh  Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut: 
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a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan proses yang mudah, 

cepat dan aman. 

b. Memberikan pembiayaan berupa Kredit Cepat Aman (KCA), Kreasi dan Krasida. 

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat 

dengan sistem hukum gadai (jaminan barang yang bergerak). 

c. Memberikan aneka jasa seperti, Kucica (Pengiriman Uang), multi pembayaran 

online, persewaan gedung, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran dan jasa 

titipan. 

2.6 Tugas dan Fungsi Pokok Pegadaian (Persero) Cabang Panam 

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor OPP.2/67/5 tahun 

1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian menyatakan 

bahwa Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan uang 

pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat bertujuan untuk: 

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah 

kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang 

keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. 

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya 

keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai 

berikut. 
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1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai 

2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan 

jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, serta usaha 

lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan 

dengan persetujuan Menteri Keuangan.  

2.7 Produk – Produk Pegadaian (Persero) Cabang Panam 

Berikut produk dan layanan yang terdapat di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Panam Pekanbaru, yaitu: 

a. KCA (Kredit Cepat Aman) 

KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua 

golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif 

dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang 

menjadi agunan meliputi perhiasan emas atau permata, kendaraan (mobil dan 

sepeda motor), elektronik, kain, dan alat rumah tangga. 

b. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) 

Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian 

pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan 

usaha) atas dasar hukum gadai yang pengambilan pinjamannya dilakukan melalui 

angsuran. 

c. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) 

Kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia merupakan pemberian pinjaman 

kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan 
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sistem pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui 

angsuran. Kredit kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang 

sebelumnya dikenal dengan nama kredit kelayakan usaha pegadaian. 

d. KAGUM  

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem fidusia yang 

diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki 

penghasilan tetap. Kagum diperoleh diperusahaan atau instansi yang telah 

menjalin kerjasama dengan pegadaian. Kagum dapat digunakan untuk pendanaan 

usaha maupun non usaha, seperti membiayai berbagai kegunaan seperti 

membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan dan lain-

lainnya 

e. KUCICA 

Kucica atau kiriman uang cara instan cepat dan aman adalah jasa 

pengiriman uang, bekerja sama dengan western union, perusahaan yang memiliki 

jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada 

f.   Jasa Taksiran 

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilki  seperti 

emas, batu permata, berlian, dan lain-lain. 

g. Jasa Tititpan 

Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin 

menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimilki terutama bagi orang-
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orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya 

menunaikan ibadah haji, pergi keluar negeri atau kota, atau mahasiswa yang 

sedang berlibur. 

h. 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. 

i. Mulia  

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai 

atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. 

j.   Konsinyasi Emas 

Adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi 

investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. 

k. Multi Pembayaran online 

Mpo melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau 

pulsa ponsel, air (PDAM), dan pembelian tiket kereta api. Layanan mpo 

merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada 

nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memilki rekeing bank. 

l.   Pegadaian Mobile 

Adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa 

mendapatkan peluang bisnis elektronik payment langsung dari smartphone yang 

anda miliki. 
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m.  Persewaan Gedung 

Auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada 

masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. 

n. Jasa Sertifikasi Batu Mulia 

Pegadaian G-lab menyediakan berbagai layanan profesional untuk 

melakukan identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan 

gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemology berstandar 

internasional dari gemological institute of Amerika. 

 

 

 


