
1

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening

pada tahun 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan

sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih

dan membubarkan Bank Van Leening, kepada masyarakat diberikan

keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Pemerintah mendirikan lembaga

gadai pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat dengan nama Pegadaian, pada

tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian

Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah

darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Selanjutnya

setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian1.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali

berubah status. Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan,

pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah menjadi Perusahaan Negara

(PN), pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah menjadi Perjan. Baru di

tahun 1990 dengan lahirnya PP 10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan

terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum

(Perum) yang merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen

Keuangan RI. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum

berubah dari Perum ke Perseroan Terbatas (PT).

1 Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, 2009.
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Terbentuknya gadai syariah pada PT. Pegadaian merupakan proses

panjang selama kurang lebih lima tahun, dari tahun 1998 sampai akhirnya

terbentuk pada awal tahun 2003. Awalnya pada tahun 1998 dengan

perkembangan bank syariah yang cukup baik dan kemunculan lembaga

perekonomian lainnya yang berdasarkan syariah. Bagian penelitian dan

pengembangan PT. Pegadaian mengadakan penelitian tentang gadai syariah

dan kemungkinan dibukanya pegadaian syariah dengan melakukan studi

banding ke Malaysia dengan menjajaki sistem pegadaian yang sudah

berkembang di Malaysia, yang selanjutnya diadakan rencana pendirian

pegadaian syariah. Namun, hasil studi banding yang didapatkan hanya

ditumpuk dan dibiarkan karena terhambat oleh permasalahan internal

perusahaan.

PT. Pegadaian pada mulanya bekerja sama dengan PT. Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Bentuk kerja samanya yaitu PT. Pegadaian bertindak

sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor muatan sistem

syariah dan dananya. Kerja sama tersebut melahirkan Unit Layanan Gadai

Syariah (ULGS), yang sekarang dikenal dengan Cabang Pegadaian Syariah.

Kemudian pada tanggal 14 Januari 2003 secara resmi dibentuk pegadaian

syariah dengan nama unit layanan gadai syariah, untuk operasionalnya Dewan

Direksi PT. Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).

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, Makasar, Semarang,

Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih

di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonveksi
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menjadi Pegadaian Syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada

sistem administrasi modern yaitu azaz rasionalitas, efisiensi dan efektivitas

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 dibawah binaan Divisi

Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang

secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, berdiri pada tahun 2009,

yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 01 Pekanbaru, Riau. Pegadaian Syariah

cabang Ahmad Yani memiliki beberapa unit pegadaian syariah, diantaranya

unit Dahlia, unit Rumbai, unit PSK, unit Harapan Raya, unit Gobah, dan unit

Paus ujung. Berdirinya pegadaian syariah cabang Ahmad Yani yaitu untuk

mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Serta untuk lebih

mengembangkan usaha syariah dikawasan Ahmad Yani2.

B. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani3

1. Visi

Visi PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani yaitu 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 Sri Maharani, Penaksir Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani,
Wawancara, Pekanbaru Riau, 11 Agustus 2014.

3 Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, 2013.
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2. Misi

Sedangkan misi dari pegadaian syariah cabang Ahmad Yani yaitu:

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 pilihan

utama masyarakat.

c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam

rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam

menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.

Organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu,

mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam

setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani sebagai suatu organisasi dalam

suatu usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian

tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian

yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Untuk

lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Pegadaian syariah cabang

Ahmad Yani dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar. II. 1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani

Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari struktur

organisasi pegadaian syariah cabang Ahmad Yani adalah sebagai berikut4:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas mengelola operasional cabang, yaitu:

a. Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan

pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah

ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan

dalam hubungan dengan pihak lain.

c. Pimpinan cabang sebagai pelaksana teknis dari perusahaan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat.

d. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab kepada

pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan

hasil kegiatan binaan kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan

membuat kebijakan pengelolaan kantor cabang pegadaian syariah dan

4 Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Syariah Ahmad Yani, 2009.
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memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah

dengan dibantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan Manajer

Pegadaian Pusat.

2. Penaksir

Penaksir adalah orang yang menaksir barang jaminan untuk

menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang

wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas-tugas penaksir:

a. Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman.

b. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memberikan perhitungan kepada pemimpin cabang penggunaan

pinjaman gadai oleh rahin.

d. Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Kasir

Kasir adalah orang yang bertugas melakukan penerimaan,

penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

4. Security atau Keamanan

Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin

dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

5. Staf/Office Boy

Staf bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan

gedung kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menjaga

kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.
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D. Produk Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pegadaian syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan

utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, selain daripada itu

pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta

menolong para nasabah yang sedang kesulitan dalam segi ekonomi yang

lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani mempunyai 4 produk yang

unggul, diantaranya5:

1. Mulia (Investasi yang sangat likuid sepanjang masa)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan

logam mulia oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau

dengan pola angsuran secara murabahah dengan proses cepat dalam

jangka waktu tertentu dan fleksibel. Program Mulia ini memfasilitasi

kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh

pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Tersedia pilihan

logam mulia dengan berat 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250

gr dan 1 kg. Akad Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi

Abadi) menggunakan akad Murabahah dan Rahn.

2. Rahn (Jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana

bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Sedangkan barang

yang menjadi jaminannya berupa perhiasan emas, berlian, peralatan

elektronik dan kendaraan bermotor.

5 Brosur Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, 2014.



21

3. Arrum (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah)

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan

sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil

atau motor yang dimilikinya, dan bisa juga emas, dengan jangka waktu

pembiayaan yang fleksibel.

4. Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan.

Kebutuhan ini bisa dimiliki melalui program amanah dari pegadaian

syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang

berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan,

yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.


