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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Pegadaian berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia (sekarang

Jakarta).Pada tanggal tersebut merupakan momentum tonggak awal

berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia. Pemerintah kolonial melalui

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan Bank Van Leening

sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih pemerintahan dan

membubarkan Bank Van Leening. Sebagai gantinya, masyarakat diberikan

keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian sepanjangmendapat lisensi

dari Pemerintah Daerah setempat (liecentiestelsel). Namun, dalam

perkembangannya metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi

menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang

menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Metodeliecentiestelseldigantimenjadipacthstelselyaitupendirian

pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak tinggi

kepada pemerintah. Metode ini masih tetap dipertahankan saat Belanda

berkuasa kembali, namun dalam praktiknya, metode ini membuka peluang

penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya.
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Pemerintahan Hindia Belanda mencari jalan keluar dengan

menerapkan cultuurstelsel yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan

pegadaian ditangani oleh pemerintah sehingga dapat memberikan

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.Kemudian

diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) Nomor131 tanggal 12 Maret 1901

yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah.

Sebagai implementasi atas peraturan tersebut didirikanlah lembaga Pegadaian

Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901.

Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari

ulang tahun PT Pegadaian (Persero).

Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di JalanKramat

Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang sehingga Kantor

PusatJawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 ketikaJepang

mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Selama kekuasaan Jepang, tidak

banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur

organisasi Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut

SitjiEigeikyuku. Kala itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-San yang

berkebangsaan Jepang dengan wakilnya, M. Saubari, seorang warga pribumi.

Kantor Jawatan Pegadaian kemudian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni

ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan

pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia karena situasi perang yang

kian memanas. Setelah itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, Kantor
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Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang,

Jawa Tengah.

Pasca perang, Kantor Jawatan Pegadaian kembali berkantor pusat di

Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola

Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai

dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961. Perubahan status kedua

adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 yang

menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN). Kemudian

dikeluarkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 sebagai

dasar hukum status Perusahaan Umum (PERUM) untuk Pegadaian. Status

PERUM bertahan hingga tahun 2011. Pada 13 Desember 2011 Pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang menandakan

perubahan status badan hokum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero

(Persero).

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero) nomor 1 tanggal 1 April

2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn yang

berkedudukan di Jakarta, dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan

Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Pegadaian (Persero). Terjadi perubahan Anggaran Dasar dengan
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Akta No. 05 tanggal 15 agustus 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda

Fauziwan, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan diterima

pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat AHU-AH.01.10-32516 tahun 2012 tanggal 06

September 2012.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, Pegadaian

mengoperasikan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Unit Pelayanan tersebut

merupakan perpanjangan tangan Kantor Cabang Induk dalam memberikan

pelayanan. Hingga Desember 2013 jumlah Kantor Cabang dan Unit

Pelayanan Cabang (konvensional) yang melayani jasa gadai sebanyak 4.016

unit, terdiri dari 719 cabang dan 3.297 UPC.

Salah satunya adalah UPC Bagan Batu yang didirikan sejak tahun

2009. UPC Bagan Batu berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.50A

Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Hilir Provinsi Riau.

.

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan

Batuadalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu

Sumber: Data PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu, 2015

PT. Pegadaian (Persero) berkantor pusat di Jakarta. Kantor pusat

membawahi 12 kantor wilayah, salah satunya Kantor Wilayah II Pekanbaru.

Setiap kantor wilayah membawahi beberapa deputy/area. Kantor Wilayah II

Pekanbaru membawahi 3 kantor area yaitu Kantor Area Pekanbaru, Padang,

dan Batam. Sedangkan kantor area membawahi cabang. Kantor Cabang

Bagan Terandam ada di bawah kantor Area Padang.
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Di bawah cabang pun masih ada unit pelayanan cabang (UPC). UPC

di dalam operasionalnya tetap bergantung kepada cabang. Salah satu UPC

yang ada di bawah kantor Cabang Bagan Terandam yaitu UPC Bagan Batu.

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian

(Persero), di UPC Bagan Batu terdapat formasi karyawan sebagai berikut :

1) Pengelola UPC

Fungsi jabatan Pengelola UPC yaitu mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan

keuangan Kantor UPC. Adapun rincian tugas Pengelola UPC yaitu :

a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan

operasional UPC.

b. Menetapkan besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman Kredit sesuai

dengan batas kewenangannya.

c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh

tempo.

d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan  mengawasi  administrasi,

keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan

serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC.
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e. Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin

keamanannya.

f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan

mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.

g. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan

administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPC.

h. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai

kewenangannya.

i. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan

mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPC yang merupakan

aktiva dan asset Perusahaan.

j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.

k. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan

atau yang diberikan oleh atasan.

2) Kasir

Fungsi jabatan kasir yaitu melakukan pekerjaan penerimaan dan

pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di

Kantor Cabang/UPC, sesuai dengan kewenangannya. Adapun rincian

tugasnya yaitu sebagai berikut:
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a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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

c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor

Cabang/UPC dan Area

e. Melakukan penerimaan uang segala penerimaan uang yang terjadi di

Kantor Cabang/UPC dan Area.

f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang

ditugaskan atasan.

g. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Satpam

Fungsi satpam yaitu segala usaha atau kegiatan mengamankan dan

melindungi asset serta lingkungan perusahaan dari setiap gangguan

keamanan,ketertiban serta pelanggaran hukum dari luar maupun dari

dalam, yang antara lain berupa, pencurian, perampokan, pencopetan,

penodongan, penipuan, dan penyerobotan. Adapun tugas pokoknya yaitu

menyelenggarakan aktivitas keamanan dan ketertiban di lingkungan

perusahaan terutama pengamanan fisik aset perusahaan.
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C. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) yaitu:

1. Visi PT Pegadaian (Persero) adalah 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 PT Pegadaian (Persero)

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 di seluruh Pegadaian dalam

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi

dipilihan utama masyarakat.

c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam

rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


