
`

14

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Subrantas

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak

awal kebangkitan  pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10

menegaskan misi yang harusnya diemban oleh pegadaian untuk menegaskan

praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa

MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan

konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa

aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah

melalui kajian panjang. Akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit

Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang

menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem

administrasi modern yaitu azas rasionalisme, efisiensi dan efektifitas yang

diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri

dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit layanan gadai

syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain

Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara

struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.12

12 Nurul Huda, Lembaga keuangan Islam,( Jakarta: Kencana 2010, h. 275
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Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit

Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.

Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang,

Surakarta, dan Yogjakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih

di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang pegadaian di Aceh dikonversi

menjadi pagadaian syariah.13

Pegadaian Syariah Cabang Subrantas dibuka tanggal 28 November

2008 yang sebelumnya berlokasi di daerah Pandau Permai, dan untuk lebih

mengembangkan usaha syariah maka pada tanggal 2 januari 2011 lokasinya

berpindah ke jalan H.R Subrantas, merupakan cabang pertama yang terletak di

pusat kota yang mana dari cabang pegadaian syariah ini memiliki beberapa

unit yang beredar di beberapa daerah, seperti Sidomulyo, Cikpuan, Tanah

Merah, Pandau dan Kubang.14

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Subrantas

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari Pegadaian Syariah

Cabang Subrantas mempunyai visi dan misi yang nantinya akan digunakan

sebagai acuan dalam mengembangkan pegadaian Syariah Cabang

Subrantas. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Visi

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi Campion” dalam

pembiayaan mikro dan kecil, berbasis gadai fiducia bagi masyarakat

menengah kebawah.

13 ibid
14 Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Subrantas
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2. Misi

Perum pegadaian

a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat

khususnya golongan menengah kebawah denga memberikan solusi

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro,

kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.

b. Memberikan mamfaat kepada pemangku kepentingan dan

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.15

C. Produk Pegadaian syariah Cabang Subrantas

Perum Pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak

dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya

menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain dari pada itu pegadaian juga

dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para

nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah

dengan sistem gadai.

a. Ar-Rum

Ar-Rum adalah skim pembiyaan syariah untuk mendukung modal kerja

pengusaha mikro kecil guna mengembangkan usaha dengan system

pengembalian secara angsuran.

15 Dokumen Pegadaian Syariah  Cabang Subrantas
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b. Ar-rahn

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip

syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan

ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian

syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi

pendanaan yang Cepat, Praktis dan menentramkan.

c. Mulia

Mulia (Murabaha Logam Mulia untuk Iivestasi Abadi) adalah penjualan

logam mulia berupa lempengan emas(emas batangan) yang dapat dibeli

dari pegadaian secara cash ataupun angsuran.16

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh orang. Orang

rela mengeluarkan dana yang besar untuk mendapatkan logam mulia yang

memiliki beragam bentuk. Semua orang tentu mengenal emas, tapi belum

tentu mengenal bentuk logam mulia itu secara jelas. Banyak orang berpikir

bahwa yang dapat membeli emas batangan adalah orang yang kaya raya.

Orang-orang yang berpenghasilan dan hanya memiliki sedikit simpanan

tidakkan bisa membeli emas batangan. Sebenarnya anggapan tersebut

merupakan pemikiran yang keliru karena emas batangan pun dijual dalam

bentuk satuan kecil, yaitu, 5 gram, 10 gram 25 gram, 50 gram dan 100

gram.17

Secara prinsip produk mulia ini memfasilitasi para nasbah untuk dapat

membeli emas batangan dengan mudah. Sebelumnya kita telah membahas

16 Dokumen pegadaian Syariah Cabang Subrantas
17 Joko Salim, Investasi Paling Gampang dan Aman, (Jakarta:Visi Media, 2010. H. 7
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perhitungan pembelian emas batangan secara tunai melalui pegadaian syariah.

Selain melayani pembelian secara tunai, pegadaian syariah juga melayani

nasabah untuk bisa membeli emas batangan secara kredit. Dalam perhitungan

emas batangan secara kredit melalui pegadaian, ada beberapa komponen

perhitungan, yaitu harga margin, administrasi, pembayaran awal dan

angsuran.18

D. Tujuan Berdirinya pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang

berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan segala

jenis masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah

ekonomi. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah:19

a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan

menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan

jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan lainnya.

b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, dan pinjaman tidak

wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar

dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian

dengan syariah.

E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Subrantas

Yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah

Cabang Subrantas yaitu Unit Layanan Gadai syariah merupakan suatu unit

18 Ibid. h. 35
19 Dokumen pegadaian Syariah Cabang Subrantas
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cabang dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan devisi usaha lain.

Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah

pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensioanal. Dengan adanya

pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang

terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional. Namun masih

dalam binaan pemimpin wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan

kantor cabang tersebut.

Struktur organisasi di perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas

terdapat manger (pmpinan cabang), penaksir, kasir, eleaning, servise, penjaga

siang dan penjaga malam yang memiliki tanggung jawab yang berbeda.

STRUKTUR ORGANISASI PERUM
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PANAM

Sumber : Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Subrantas tahun 2013

PINCAB
M.MAS’UD, SE

PENAKSIR
ARI HAMDANI

YURIA

KASIR
RIKA GUSNI YENDRI

SECURITY
HERMANTO

GUNADI
MESENI
M.RONI

OFIFICE BOY
ILHAM
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Adapun bagian-bagian unit layanan gadai syariah adalah sebagai

berikut:

1. Manajemen

2. Penaksir

3. Kasir

4. Penyimpanan/petugas ADM

5. Penjaga Gudang

a. Fungsi manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah:

1. Sebagai pempinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat.secarah organisator

menejar kantor cabang unit layanan gadai syariah bertanggung jawap

langsung kepada pimpinan wilayah.

2. Selanjutnya kepada 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.

3. Dalam melangsanakan fungsi tersebut di atas manejer kantor cabang

mengkoordinasi atan kegiatan pelayanan peminjam uang

menggunakan prinsip atau akad rahn (gadai syariah),ijaroh.(sewa

tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).membantu

kelanjaran pelangsanaan tugas di kantor cabang unit layanan gadai
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syariah pimpinan cabang di bantu sejumlah pengawai dengan

masing-masing bagian –sebagian berikut:

b. Penaksir bertugas manaksir jaminan untuk menentukan utu dan nilai

barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan

penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra perusahaan.

c. Kasir bertugas malakukan tugas paenerimaan.penyimpanan dan

pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelanjaran pelangsanaan opersaional kantor cabang unit layanan gadai

syariah.

d. Bagian gedung bertugas melakukan pemiriksaan, penyimpanan,

pemiliharaan, dan pengeluaran serta pembukaan marhum selain barang

kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan

keamanan serta keutuhan marum.

e. Bagian keamanan bertugas menjaga keamanan kantor cabang unit

layanan gadai syariah dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam.


