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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Ringkas Berdirinya Pegadaian 

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era 

kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis 

gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi 

lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalu Veenigde Oostindische 

Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan 

yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian 

lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1748 di 

Batavia (www.pegadaian.co.id) 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda 

pada tanggal 1811, Bank Van Leening dibubarkan dan sebagai gantinya, 

masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha pegadaian sepanjang 

mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (liecentie stelsel). Dalam 

perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk karena pemegang lisensi 

menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang 

menguntungkan pemerintah Inggris. 

Pada tanggal 12 Maret 1901 diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 

131 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli 

pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, 
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Jawa Barat tanggal 1 April 1901 dan tanggal tersebut kemudian diperingati 

sebagai ulang tahun pegadaian (www.pegadaian.co.id). 

Pasca perang, kantor jawatan Pegadaian kembali berpusat di Jakarta dan 

dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, 

Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan 

Negara pada 1 Januari 1961 dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada 

tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990 

badan hukum diubah lagi dari PERJAN menjadi PERUM.  Selanjutnya, berubah 

menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian 

(Persero) Nomor 01 tanggal 1 April tahun 2012 yang dibuat dihadapan Nanda 

Fauziwan, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan kemudian disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-17525,AH.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 

tentang pengesahan badan hukum perseroan telah disahkan Badan Hukum 

Perusahaan (Persero) Pegadaian (Persero) yang kemudian diubah terakhir dengan 

akta nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan 

SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor 

AHU-AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015 (www.pegadaian.co.id) 

 

4.2 Sejarah Ringkas Pegadaian Syariah di Indonesia 

  Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah 

ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan 
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untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah 

serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan 

nasional (www.pegadaian.co.id) 

  Sejarah Pegadaian Syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam 

kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi 

gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan 

pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. 

  Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di 

Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi 

modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan 

nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit 

Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 

2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, 

Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih 

ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi 

Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010:393). 

Tetapi, pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga 

sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh 

PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian diharapkan gadai 

syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan 

operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami 

peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan 
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serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit 

pegadaian syariah di Indonesia.  

 

4.3 Profil Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru 

  Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru dahulunya beroperasi 

dilokasi dijalan Ahmad Yani, namun karena beberapa kebijakan kemudian kantor 

cabang tersebut dipindahkan ke Jalan H. Imam Munandar RT. 01 RW. 11 

Kelurahan Tangkerang Utara Harapan Raya Pekanbaru.  

  Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah 

lembaga operasional induk yang juga membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) 

yang tersebar dibeberapa wilayah guna memudahkan nasabah yang tinggal jauh 

dari Kantor Cabang Syariah sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah 

yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. 

  Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada dibawah naungan Pegadaian 

Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru berjumlah enam (6) UPS yang tersebar 

dibeberapa wilayah kota Pekanbaru. Diantaranya adalah; UPS Harapan Raya, 

UPS Paus Ujung, UPS Gobah, UPS Dahlia, UPS Payung Sekaki dan UPS 

Rumbai. 

 

4.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani 

Kota Pekanbaru 

  Struktur Organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) 

dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan 
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menunjukkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut 

diintegrasikan atau dikoordinasasikan.  

  Struktur organisasi tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam 

sebuah organisasi, baik itu organisasi yang bergerak dibidang sosial dan terlebih 

lagi pada bidang yang bergerak pada dunia usaha.  

  Struktur organisasi akan menjelaskan dan menggambarkan tentang fungsi 

dan tugas masing-masing individu, melalui pembagian tugas inilah individu 

mempunyai patokan untuk pekerjaan yang akan dilakukannya dalam sebuah 

organisasi. 

  Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga keuangan syariah yang mempunyai struktur organisasi didalamnya. 

Gambar 4.1 

Susunan Organisasi Pegadaian Syariah KC Ahmad Yani Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                      

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan wawancara dengan Pegadaian Syariah, 2017 
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  Masing-masing dari sumber daya manusia (SDM) yang tercantum pada 

struktur organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. 

Berikut pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah 

Ahmad Yani Kota Pekanbaru: 

1. Pimpinan Cabang 

Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, pimpinan kantor cabang bertugas 

mengkordinasikan kegiatan pelayanan penjaminan uang dengan prinsip 

atau akad rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan 

barang jaminan. 

Secara organisasi, pimpinan kantor cabang 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 (ULGS) dan 

memberikan respon atau tindak lanjut dengan laporan dari pimpinan 

wilayah dengan dibantu general manager. 

2. Kasir Cabang 

Staf Administrasi / Kasir Cabang bertugas melakukan penerimaan, 

pembayaran dan pembelian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

operasional pada kantor cabang pegadaian syariah. 

3. Staf Penaksir 

Staf penaksir memiliki tugas untuk melakukan penaksiran harga dari 

barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan 
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yang berlaku untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman yang wajar 

serta citra baik dari perusahaan tersebut. 

4. Pengelola Agunan  

Staf yang bertugas sebagai pengelola agunan memiliki tugas untuk 

menyimpan dan mengelola agunan yang dititipkan nasabah, sehingga 

keamanan agunan dapat dipastikan dikelola dengan baik. 

5. Unit Pegadaian Syariah (UPS) 

Unit Pegadaian Syariah (UPS) adalah perwakilan dibawah naungan kantor 

cabang guna memenuhi kegiatan operasional gadai serta jasa yang 

ditawarkan lainnya. UPS bertanggung jawab kepada Kantor Cabang. 

 

4.5 Budaya Perusahaan Pegadaian Syariah 

  Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru memiliki budaya kerja 

yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) yang menetapkan bahwa seluruh 

insan pegadaian atau karyawan harus mempelajari, memahami, menghayati, dan 

melaksanakan budaya perusahaan yaitu: INTAN (Inovatif, Nilai moral tinggi, 

Terampil, Adi Layanan, Nuansa Citra).  

  Berikut penjelasan lebih lanjut tentang budaya INTAN: 

1) Inovatif yaitu selalu melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai 

tambah berkelanjutan. 

2) Nilai moral tinggi yaitu memahami, mematuhi, dan mengamalkan ajaran 

agama masing-masing serta etika perseroan. 

3) Terampil yaitu melaksanakan tugas secara professional. 
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4) Adi layanan yaitu memberikan layanan yang cepat, aman dan nyaman 

untuk kepuasan pelanggan. 

5) Nuansa citra yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi 

perseroan. 

  Selain itu ditetapkan juga 10 (sepuluh) perilaku utama Insan Pegadaian, 

diantaranya: 

1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif. 

2) Berorientasi pada solusi bisnis. 

3) Taat beribadah. 

4) Jujur dan berpikir positif. 

5) Kompeten dibidang tugasnya. 

6) Selalu mengembangkan diri. 

7) Peka dan cepat tanggap. 

8) Empatik, santun dan ramah. 

9) Bangga sebagai insan pegadaian. 

10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perseroan. 

 

4.6 Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

  Setiap perusahaan biasanya selalu memiliki visi dan misi pada 

perusahaannya guna mencapai target yang hendak dicapainya. Sama halnya 

dengan Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang memiliki visi yaitu 

“Sebagai Solusi Bisnis Terpadu Terutama Berbasis Gadai Yang Selalu Menjadi 
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Market Leader Dan Mikro Berbasis Fidusia Dan Selalu Menjadi Yang Terbaik 

Untuk Masyarakat Menengah Kebawah”. 

 Adapun misi yang dimiliki Pegadaian Syariah tersebut, adalah: 

1. Memberikan pembiayaan dengan proses yang tercepat, termudah, aman dan 

selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam 

rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 

3. Memastikan perataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan diseluruh wilayah Pegadaian dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama 

masyarakat. 

 

4.7 Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah 

  Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki izin resmi untuk menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat dengan menawarkan berbagai macam produk-

produk pembiayaan berbasis syariah yang prosesnya cepat, mudah dan aman. 

Produk-produk tersebut guna membantu masyarakat untuk mencukupi 

kebutuhannya, baik dari masyarakat menengah kebawah bahkan masyarakat 

yang tergolong mampu. Berikut ini adalah macam produk pembiayaan yang 
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ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Kota 

Pekanbaru: 

1. Rahn (Gadai Syariah) 

  Rahn merupakan produk gadai syariah yang ditawarkan sesuai dengan 

syariat Islam. Rahn memiliki proses yang mudah dan relatif cepat. Hanya dengan 

membawa marhun (barang jaminan) dan akan mendapatkan pembiayaan dengan 

proses yang memakan waktu hanya 15 menit. Marhun yang digadaikan berupa 

emas, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lainnya. 

2. Arrum 

  Arrum merupakan produk pembiayaan usaha kecil, mikro (UKM) sesuai 

dengan prinsip syariah. Produk ini guna membantu masyarakat untuk 

menjalankan usahanya dengan memberikan pembiayaan modal usaha berdasarkan 

jaminan yang diserahkan nasabah. Untuk kendaraan bermotor, nasabah hanya 

perlu memberikan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB asli, 

fotocopy STNK dan faktur pembelian. Setelah pihak Pegadaian melakukan survey 

bahwa  usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau 

lebih, maka pihak Pegadaian akan memberikan pembiayaan tanpa harus menahan 

kendaraan bermotor tersebut. Sehingga meskipun dokumen dijadikan marhun, 

tetapi kendaraan tetap dapat digunakan untuk penunjang kebutuhan transportasi 

sehari-hari nasabah. 
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3.  Mulia 

   Produk Mulia adalah program Pegadaian Syariah yang menawarkan 

investasi yang menarik kepada nasabah. Program Mulia ini memfasilitasi 

kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian secara 

tunai atau angsuran sampai dengan 36 bulan. Nasabah dapat memilih logam mulia 

dengan variasi berat mulai dari 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr dan 

1kg. 

4. Amanah 

  Amanah merupakan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, 

motor ataupun mobil, yang ditujukan kepada karyawan tetap suatu instansi 

pemerintah atau swasta minimal yang telah bekerja selama 2 tahun. Produk 

pembiayaan ini ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan pembayaran dengan 

skema angsuran. 

5. Multi Pembayaran Online (MPO) 

  Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan layanan pembayaran 

berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, TV berlangganan, Speedy, 

tagihan HP pasca bayar, Suzuki Finance, serta pembelian pulsa secara online di 

outlet Pegadaian. Produk ini dibuat guna menjadi solusi pembayaran cepat yang 

memberi kemudahan untuk keluarga Indonesia. 

 

 

 

 


