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Penarikan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum 

hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan 

pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai 

bahan acuan penelitian selanjutnya. 

Setelah melakukan penelitian dengan tahap reduksi dan 

penyajian data, maka penulis mengambil kesimpulan atas hasil dari 

analisa dan interprestasi data yang dilengkapi dengan saran-saran.  

 

 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM  

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian 

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda 

mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan 

kredit dengan sistem gadai di Batavia pada 20 Agustus 1746. Ketika Inggris 

mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank 

Van Leening dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk 

mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah 

setempat liecentie stelsel. Namun metode tersebut berdampak buruk, 

pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang 

dirasakan kurang menguntungkan Pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. 

Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu 
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pendirian lembaga pegadaian diberikan kepada umum yang mampu 

membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. 

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel 

tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang 

hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan 

bisnisnya. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang 

disebut dengan “cultuur stelsel ” di mana dalam kajian tentang pegadaian, 

saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani 

sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat 

yang lebih besar bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda 

mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang 

mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan 

tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi,Jawa 

Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun 

Pegadaian. 

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan 

Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan 

perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat 

Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan 

Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan 

Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut “Sitji 

Eigeikyuku”. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang 
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bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. 

Saubari. 

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan 

Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah, karena 

situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua 

memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, 

pascaperang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta 

dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.Dalam 

masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai 

Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No 

7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP 

No 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No 103/2000) berubah lagi 

menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2011, 

perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang 

ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif 

setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 

2012. 

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin 

dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public 

service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah. 
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi PT. Pegadaian (Persero)  

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang 

selalu menjadi Market Leader dan Mikro berbasis fidusia selalu 

menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

2.2.2 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 dari 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 kesejahteraan masyarakat golongan 

menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan. 

 

2.2.3 Perjalanan Misi Perusahaan Perum PegadaianPT. Pegadaian 

(Persero) Kanwil XI Semarang 

Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan 

perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan 

hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek 

pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam 
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keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 

Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut: 

Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan 

kredit atas dasar hukum gadai kepada Para petani, nelayan, pedagang 

kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai 

negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif Ikut serta mencegah 

adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, 

dan praktek riba lainnya. Disamping menyalurkan kredit, maupun 

usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan 

mayarakat. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan 

bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. 

Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi 

Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan 

pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi 

ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil 

dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum 

PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang yaitu “ikut 

membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui 

kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha 

lain yang menguntungkan”. 

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang 
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mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan 

dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. 

 
2.3 Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu organisasi harus pasti dan 

fleksibel. Kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan merupakan 

perwujudan dari organisasi itu sendiri yang didukung oleh para pegawai dan 

pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat 

masingmasing bagian mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung 

jawabnya. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik maka 

setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun struktur 

organisasi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 
Struktur Organisasi 

Sumber: PT. Pegadaian (persero) 
 

2.4 Data Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang 

 Tabel 2.1 Data Frekuensi Pegawai Menurut Usia  
 

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan usia diatas, usia 25 – 29 

tahun adalah 28,89%, usia 30 – 34 tahun adalah 20%, usia 35 – 39 tahun 

adalah 4,44%, usia 40 – 44 tahun adalah 11,11%, usia 45 – 49 tahun adalah 

22,22%, dan usia 50 – 54 adalah 13,33%. Persentasi usia terbanyak adalah 

pada usia 25 – 29 tahun. 

Tabel 2.2 Data Frekuensi Pegawai Menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jml % 
1 SMA 2 4,44 
2 DIII 4 8,89 
3 S1 33 73,33 
4 S2 5 11,11 
5 S3 1 2,22 

 Total 45 100 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan Pendidikan diatas, 

Pendidikan SMA adalah 4,44, DIII adalah 13,33%, Pendidikan S1 - S2 adalah 

84,44%, dan Pendidikan S3 adalah 2,22%. 

No Usia Jml % 
1 25 – 29 13 28,89 

2 30 – 34 9 20 

3 35 – 39 2 4,44 

4 40 – 44 5 11,11 

5 45 - 49 10 22,22 

6 50 - 54 6 13,33 

 Total 45 100 
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Tabel 2.3 Data Frekuensi Pegawai Menurut Grade 

No Grade Jml % 
1 4 – 8  21 46,67 
2 8 – 13 21 46,67 
3 14 + 3 6,67 

 Total 45 100 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan Grade diatas, grade 4 – 8 

adalah 46,67%, grade 8 – 13 46,67%, dan grade 14+ adalah 6,67%. 
 

Tabel 2.4 Data Frekuensi Pegawai Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Jml % 
1 1 – 6 thn 20 44,44 
2 7 – 12 thn 2 4,44 
3 13– 18 thn 7 15,55 
4 19 – 24 thn 12 26,67 
5 25 – 30 thn 1 2,22 
6 31 – 36 thn 3 6,67 

 Total 45 100 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan Masa Kerja diatas, masa 

kerja 1 – 10 thn adalah 49%, masa kerja 11 – 20 thn adalah 15%, masa kerja 

21 – 30 thn adalah 29%, dan masa kerja 31 – 40 thn 7%. 

 

Tabel 2.5 Data Frekuensi Pegawai Menurut Masa Grade 

No Masa Grade Jml % 
1 0 – 5  39 86,67 
2 6 – 11 1 2,22 
3 12 – 17 1 2,22 
4 18 – 23 1 2,22 
5 24 – 29 2 4,44 
6 30 – 35  1 2,22 

 Total 45 100 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan Masa Grade diatas, 

Masa Grade 1 – 10 tahun adalah 49%, Masa Grade 11 – 20 tahun adalah 
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15%, Masa Grade 21 – 30 tahun adalah 29%, dan Masa Grade 31 – 40 tahun 

adalah 7%. 

 

Tabel 2.6 Data Frekuensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jml % 
1 Laki – laki 29 64,5 
2 Perempuan  16 35,5 

 Total 45 100 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Menurut data frekuensi pegawai berdasarkan jenis kelamin diatas, 

laki-laki lebih banyak 64,5% dibandingkan dengan perempuan 35,5%. 

 

2.5 Produk PT. Pegadaian 

1. KCA (Kredit Cepat Aman) 

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai 

yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 

konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi 

terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. 

Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan 

berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. 

a. KEUNGGULAN : 

1) Layanan KCA tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia; 

2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau 

debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas 

dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian; 

3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit; 
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4) Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau 

lebih; 

5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan 

dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau 

mengangsur sebagian uang pinjaman; 

6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu; 

7) Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal 

selama masa pinjaman; dan 

8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai 

b. PERSYARATAN: 

a.1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya; 

b.2) Menyerahkan barang jaminan 

c.3) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). 

 

 

d.  

 
2. KRASIDA (Kredit Dengan Sistem Gadai) 

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha 

dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. 

a. KEUNGGULAN:  
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1.1) Proses sangat mudah. Kredit bisa cair dalam waktu yang relatif 

cepat. 

2.2) Agunan Emas dan Mobil. 

3.3) Pinjaman mulai dari Rp. 1,.000,.000 hingga Rp. 250.,000,.000. 

4.4) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. 

5.5) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran 

tetap per bulan. 

6.6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 

3, 6, 12 bulan. 

7.7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian 

diskon untuk sewa modal; dan 

8.8) KRASIDA dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di 

Indonesia. 

b. PERSYARATAN: 

1) Fotocopy KTP dan kartu keluarga; 

2) Menyerahkan dokumen yang sah; 

3) Menyerahkan Barang Jaminan berupa perhiasan emas atau 

kendaraan bermotor; dan 

4) Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan 

dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur 

Pembelian). 

 

3. KRISTA (Kredit Angsuran Rumah Tangga) 
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KRISTA adalah kredit yang diberikan kepada para wanita 

wirausaha yang tergabung dalam kelompok untuk pengembangan usaha 

dengan sistem tanggung renteng. KRISTA merupakan solusi terpercaya 

bagi wanita untuk mendapatkan kredit pengembangan usaha yang cepat 

dan mudah. 

a. KEUNGGULAN: 

1) Prosedur pengajuan kredit sangat mudah. 

2) Pinjaman mulai dari Rp. 3,.000,.000 sampai dengan                             

Rp. 200,.000,.000. 

3) Proses kredit hanya butuh 3 hari. 

4) Agunan berupa alat-alat rumah tangga (TV, Kulkas, meja kursi, 

elektronik, dan lain sebagainya), barang dagangan, sarana 

produksi dengan pengikatan sistem Fidusia (hanya dengan surat 

keterangan). 

b.5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 

12, 18, 24, 36 bulan. 

1)6) Pelunasan kredit dengan angsuran tetap per bulan. 

2)7) Pelayanan mudah, cepat dan aman. 

b. PERSYARATAN: 

1) Kredit diberikan kepada kelompok wanita yang terdiri dari 3 

sampai maksimal 5 orang. 

2) Memiliki usaha yang telah berjalan 6 (enam) bulan. 

3) Menerapkan sistem tanggung renteng pada anggota kelompok. 
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4) Memiliki domisili tetap yang dibuktikan dengan identitas diri 

(KTP/Keterangan domisili dan Kartu Keluarga). 

 

4. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) 

KREASI adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan 

kepada Usaha Mikro Kecil dan menengan (UMKM) untuk 

pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti 

agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih 

bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. 

a) KEUNGGULAN: 

1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan 

cukup BPKB kendaraan bermotor. 

2) Pinjaman mulai dari Rp.3,.000,.000 hingga Rp.200,.000,.000. 

3) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair. 

4) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran 

tetap per bulan. 

5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 

12,18,24,36 bulan. 

6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian 

diskon untuk sewa modal. 

6)  

b) PERSYARATAN: 
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1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 

berjalan 1 (satu) tahun. 

2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 

3) Menyerahkan dokumen yang sah. 

4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor 

(BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian). 

 

5. KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat) 

Wujudkan rumah idaman yang nyaman dengan pinjaman untuk 

renovasi maupun pembangunan rumah baru. Pinjaman (kredit) lunak 

yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 

kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah. Nasabah yang tergolong 

masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang memiliki penghasilan 

kurang dari 2 juta perbulan. Nasabah tergabung dalam suatu kelompok 

usaha 

 

 

a) KEUNGGULAN: 

1) Tujuan kredit guna membantu masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk renovasi rumah maupun pembangunan rumah 

baru. 

2) Besarnya pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 10 juta 

rupiah. 

b) PERSYARATAN: 
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a.1) Fotocopy Kartu Identitas dan Kartu keluarga. 

b.2) Biaya lainnya tidak ada. 

c.3) Nasabah mengajukan kredit. 

b.4) Pengesahan dari POKJA PEMDA setempat. 

 
6. KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) 

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA 

yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang 

telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh di 

perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan 

Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai 

kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, 

biaya pengobatan, pernikahan dan lain sebagainya. KAGUM merupakan 

solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan. 

a. KEUNGGULAN: 

a.1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah 

b.2) Pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji setiap bulan 

c.3) Bunga pinjaman relatif rendah 

b. PERSYARATAN: 

a.1) Calon nasabah adalah pegawai dari suatu instansi (lembaga) 

yang telah mamiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan pada 

saat jatuh tempo pinjaman masih memiliki masa kerja 1 (satu) 

tahun. 
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b.2) Instansi atau lembaga yang telah menjalin perjanjian kerjasama 

dengan Pegadaian. 

c.3) Memiliki barang jaminan tambahan (mobil/ motor, alat rumah 

tangga, barang dagangan, dan lain sebagainya). 

d.4) Menyerahkan Surat Keterangan Pengangkatan dan Surat 

Keterangan Pangkat (jabatan). 

e.5) Melampirkan fotokopi daftar rincian penghasilan ataupun slip 

gaji. 

 
7. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) 

Pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani saat panen raya 

dengan jaminan gabah kering giling (GKG) untuk digunakan menutup 

biaya hidup dan modal budidaya 

Dengan penyediaan modal budidaya yang cukup diharapkan para 

petani dapat memperoleh modal lebih cepat untuk usaha pertanian pada 

periode musim tanam berikutnya 

Selanjutnya dengan usaha yang bersifat lindung nilai gabah ini, 

diharapkan mereka dapat memperoleh daya saing dipasar domestik 

sehingga memberikan peluang tambahan pendapatan dan sekaligus 

memberikan pendidikan bagi para petani untuk menjadikan hasil panenan 

sebagai komoditas bisnis 

a. KEUNGGULAN: 

a.1) Proses kredit mudah. Sehingga petani dapat memperoleh modal 

kerja lebih cepat. 
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b.2) Pinjaman yang bersifat lindung nilai. Pada saat harga gabah 

mengalami penurunan diharapkan - Petani dapat terlindung dari 

kerugian. 

c.3) Bunga pinjaman rendah. 

b. PERSYARATAN: 

a.1) KTJG disalurkan untuk para petani yang berdomisili disekitar 

kantor cabang Pegadaian yang ditunjuk 

b.2) Mekanisme pemberian modal kerja melalui para agen 

c.3) Persyaratan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 

Pegadaian. 

 

8. Mulia  

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka 

waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi 

yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti 

menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, 

memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. 

a. KEUNGGULAN 

a.1) Proses mudah dengan layanan professional. 

b.2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 

c.3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi 

kebutuhan dana mendesak. 
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d.4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram 

s.d. 1 kilogram. 

e.5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, 

angsuran, koletif (kelompok), ataupun arisan. 

f.6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. 

g.7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan. 

b.  PERSYARATAN 

a.1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet 

Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia 

yang akan dibeli 

b.2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan 

pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel 

di bawah). 

 
2.6 Budaya Perusahaan dan Perilaku Insan Pegadaian 

1. PT. Pegadaian Persero menganut budaya “INOVATIF” sebagai 

dasar budaya perusahaan dalam bekerja: 

a. Inovatif :  Penuh Gagasan (kreatif), Aktif, menyukai 

tantangan. 

b. Nilai moral tinggi :  Taqwa, Jujur, Berbudi Luhur, Loyal. 

c. Terampil :  Menguasi Perkerjaan, Tanggap, Cepat, dan 

Akurat. 

d. Adi layanan :  Sopan, Ramah Berperikeadilan, Simpatik. 
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e. Nuansa citra : Berorientasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasaan 

Pelanggan untuk selalu berusaha 

mengembangkan diri. 

 

2. Sepuluh Perilaku Utama Insan di PT. Pegadaian (Persero), adalah: 

a. Berorientasi pada solusi bisnis. 

b. Taat beribadah. 

c. Jujur dan berpikir positif. 

d. Kompeten di bidang tugasnya. 

e. Selalu mengembangkan diri. 

f. Peka dan cepat tanggap. 

g. Empatik, santun, dan ramah. 

h. Bangga sebagai insan pegadian. 

i. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan. 

 

2.7 Kode Etik 

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh Insan 

Pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan 

hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 

Perubahan status badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan struktur 

modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk semakin 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam pasar (Market) yang semakin 
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kompetitif dalam rangka menciptakan nilai tambah (added value) baik bagi 

pemegang saham (shareholder) dan mengakomodasi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder). Dalam persaingan usaha 

yang semakin ketat saat ini, setiap perusahaan dituntut memiliki keunggulan 

kompetitif untuk memenangkan persaingan tersebut. Keunggulan tersebut 

dapat berupa keunggulan secara produk, sistem distribusi, pelayanan, 

dukungan informasi teknologi dan sebagainya. Namun tidak kalah penting 

juga adalah keunggulan softstructure berupa pengelolaan perusahaan yang 

baik, budaya kerja yang kuat, kompetensi SDM dan nilai-nilai perusahaan 

yang mampu mengikat loyalitas nasabah dan masyarakat secara luas. 

Pedoman standar etika perusahaan INTAN (Code of Conduct) adalah 

sekumpulan komitmen yang terdiri dari Budaya Perusahaan INTAN serta 

standar etika perusahaan PT Pegadaian (Persero) yang membentuk dan 

mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-

nilai perusahaan PT Pegadaian (Persero) harus dilakukan dan dilaksanakan. 

Code of Conduct berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT 

Pegadaian (Persero), Anak Perusahaan, Pemegang Saham serta menjadi 

acuan seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis 

dengan nama PT Pegadaian (Pegadaian). 

 

Gambar 2.2 

Kode Etik di Pegadaian (Persero) 
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Sumber: PT. Pegadaian (persero) 

Direksi PT Pegadaian (Persero) senantiasa mendorong kepatuhan 

terhadap Code of Conduct dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, 

serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Code of Conduct dipatuhi dan 

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Penerapan Code of 

conduct dimaksud untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan 

kesesuaian tingkah laku insan pegadaian dengan nilai-nilai dan budaya 

perusahaan PT. Pegadaian (persero).  
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Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah : 

a. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika 

perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang 

harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak. 

b. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang 

terkait dengan Perusahaan. 

c. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja 

yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh 

Insan Pegadaian. 

d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan 

Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan 

diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika 

  

2.8 Tujuan Perusahaan 

Tujuan Didirikannya PT. Pegadaian (Persero)  

a. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum 

gadai, dan 

b. Pencegahan praktek pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 
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2.9 Manfaat Pegadaian 

1. Bagi Nasabah 

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari 

Perum PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang adalah 

ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan 

dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan 

kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh 

Perum PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang tidak 

hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat 

antara lain: 

a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang 

telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 

b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat 

dipercaya. 

 

2. Bagi Perum PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang 

Manfaat yang diharapkan dari Perum PegadaianPT. Pegadaian 

(Persero) Kanwil XI Semarang sesuai jasa yang diberikan kepada 

nasabahnya adalah: 

a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 

peminjam dana. 
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b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum PegadaianPT. 

Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang. 

c. Pelaksanaan misi Perum PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil 

XI Semarang sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan 

kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara 

yang relatif sederhana. 

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang 

diperoleh oleh Perum PegadaianPT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI 

Semarang digunakan untuk: 

• Dana pembangunan semesta (55%) 

• Cadangan umum (20%) 

• Cadangan tujuan (5%) 

• Dana sosial (20%)  
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