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Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan jasa lembaga pegadaian 

sepertinya terus meningkat terutama menjelang awal tahun pelajaran baru dunia 

pendidikan, puasa ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Meskipun, di luar tiga 

momentum tersebut, masyarakat utamanya kelompok sosial ekonomi menengah ke 

bawah tetap mendatangi pegadaian untuk keperluan lainnya. Disatu sisi meskipun 

sudah terdapat lembaga Pegadaian Syariah, dimana jaringan kantornya sudah hampir 

berada di 30 provinsi di Indoensia tetapi sebenarnya belum terlalu signifikan 

keberadaannya sesuai dengan keinginan pegiat ekonomi dan keuangan syariah karena 

manajemen kelembagaannya secara operasional masih berada di bawah satu 

‘bendera’, yaitu Perum Pegadaian, sebagai induknya. Hal ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah, disingkat PP No. 10 tahun 1990, dimana Depkeu (Menteri Keuangan) 

c.q. Dirjen Lembaga Keuangan sebagai pembina dan pengawas, yang memiliki 

wewenang tunggal terhadap masalah yang menyangkut kebijakan perizinan, 

pembinaan, dan pengawasan operasional lembaga keuangan bukan bank, termasuk 

Pegadaian Syariah sehingga melalui peraturan ini memang masih menjadikan 

lembaga ini sebagai singgle power di Indonesia. Namun, di sisi yang lain, pemerintah 

juga belum mampu untuk menjangkau atau kalau tidak dikatakan belum berani 

‘menertibkan’ jasa pegadaian swasta ‘illegal’ yang selama ini beroperasi di desa-desa 

yang sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena beban biaya (cost) 

yang diterapkan melebihi cost yang selama ini diterapkan baik di pegadaian 

konvensional atau pun pegadaian syariah. Kondisi tersebut mestinya perlu secepatnya 

mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasinya dengan melakukan 

perubahan atas PP No. 10 tahun 1990 atau pun membuat undang-undang tersendiri.  

Keinginan masyarakat, ekonom syariah, dan lembaga keuangan syariah yang 

selama ini berharap agar Pegadaian Syariah dapat secepatnya diatur dengan regulasi 

Pegadaian Syariah sendiri bakal menunggu alias ‘bersabar’. Pemerintah melalui 

Departeman Keuangan saat ini, melalui Tim yang sedang menyiapkan Rancangan 

Undang-Undang Jasa Gadai (RUU Jasa Gadai). Melalui RUU Jasa Gadai ini akan 
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membuka peluang swasta masuk ke sektor usaha pegadaian, termasuk Pegadaian 

Syariah. Dengan demikian Perum Pegadaian nantinya tidak lagi memonopoli usaha 

jasa gadai tersebut seperti selama ini. 

Melalui UU Jasa Gadai ini nantinya, pemerintah berupaya memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat untuk dapat berusaha di sektor jasa gadai sehingga 

jasa gadai dapat tumbuh secara sehat dan dapat mendorong adanya inovasi produk 

serta membuka kesempatan kerja lebih besar. Di samping itu, pihak swasta 

diperkenankan dapat menjalankan usahanya dengan skim gadai tanpa harus 

sembunyi-sembunyi lagi seperti sedia kala. Namun, Lembaga Keuangan yang 

membuka ‘jasa gadai’ harus konsisten dengan mengikuti aturan-aturan yang ada 

dalam UU Jasa Gadai ini. Disinilah tugas dari pemerintah untuk melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap operasional dari UU Jasa Gadai ini di lapangan. 

Dengan kemungkinan akan banyak investor yang akan masuk dalam sektor jasa gadai 

ini makanya perlu ada pengaturan berapa jumlah minimum modal disetor.  Modal 

disetor harus dalam jumlah yang sepadan sebagai lembaga pembiayaan, perlu juga 

diatur diatur tentang prinsip mengenal nasabah, sebab kuatir kegiatan gadai dapat 

dimanfaatkan untuk tindakan pencucian uang, demikian juga mengenai penanggungan 

resiko, jaminan hingga klasifikasi usaha pegadaian mana yang bisa berusaha hingga 

internasional, nasional maupun mana yang hanya sebatas daerah saja. sehingga 

nantinya kegiatan pegadaian muncul sebagai kegiatan usaha yang sehat dan memberi 

arti bagi perekonomian nasional.  

RUU Jasa Gadai ini diharapkan akan dibahas ke DPR di tahun 2009 nanti 

karena Tim Penyusun masih meminta masukan baik pasif maupun aktif ke 

masyarakat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak lain yang terkait. 

Dikarenakan DPR melalui Progam Legislasi Nasional pada tahun 2008 yang sudah 

berlalu dari 38 RUU yang diajukan dan disetujui oleh DPR untuk dilakukan 

pembahasan lebih mengedapankan aspek RUU Politik yang dibahas dikarenakan 

mendekati masa pemilihan umum pada tahun 2009 ini. 

Dimana Posisi Gadai Syariah 

Sebenarnya, para pelaku pemerhati dan pelaksana Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dapat mengambil hikmah kondisi ini sebagai nilai pelajaran ‘positif’ untuk 

sementara waktu. Mungkin kita masih ingat diawal-awal kelahiran perbankan syariah, 

dimana tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Perbankan Syariah 
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(Bank Muamalat Indonesia – BMI) didirikan masih mengikuti dasar hukum regulasi 

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan UU No. 10 

tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perbankan Syariah mengikuti 

regulasi yang ada di UU tersebut dengan memanfaatkan ‘celah-celah’ yang ada dalam 

peraturan perbankan ini. Setelah menanti 4 tahun masuk dalam pembahasan Dewan 

Perwakilan Rakyat dari 2005 maka sejak 16 Juli 2008 ini, Indonesia memiliki 

Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri melalaui UU Nomor 21 Tahun 2008.  

Mestinya demikian pula pelaku LKS Pegadaian Syariah pada saat ini, 

mungkin selama proses-proses pembuatan Rancangan Undang-Undang dapat 

memberikan masukan-masukan untuk dapat diakomodirnya celah-celah Pegadaian 

Syariah dalam setiap pasal-pasalnya. Mungkin hal ini dapat sebagai pra kondisi 

sebelum dibuatnya UU Pegadaian Syariah nantinya. Mungkin saja lebih cepat dari 

proses lahirnya UU Perbankan Syariah dan mungkin juga lebih lambat proses 

kelahirannya. 

Dukungan Kelembagaan 

Senyampang RUU Jasa Gadai Swasta ini masih ‘digodok’ di Depkeu, 

diharapkan lembaga-lembaga terkait (Pegadaian, Perbankan, MUI, Akademisi 

Ekonomi Islam, dsb.) dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim 

Penyusun RUU Jasa Gadai ini dengan melakukan telaah terhadap isi RUU Gadai 

Swasta ini, pada ruang lingkup, pengaturan pendirian usaha jasa gadai, kepemilikan, 

bentuk badan hukum, permodalan dan kepengurusan sebelum akhirnya diputuskan di 

DPR Di dewan inilah peran dari partai politik baik yang ‘berlebel Islam’, ‘non Islam 

tapi berwarna keIslaman’ maupun secara individu memiliki komitmen untuk 

menerapkan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dapat membantu mendorong 

untuk memasukkan poin-poin substansi gadai syariah dalam RUU Jasa Gadai ini yang 

mendukung terhadap perkembangan jasa gadai syariah di Indonesia nantinya. Oleh 

karena itu, jangan lupa agar lembaga terkait yang konsentrasi pada perkembangan 

LKS Jasa Gadai terus tetap melakukan sosialisasi dan mendampingi secara terus-

menerus pembahasan RUU Jasa Gadai ini terutama dalam memberikan pemahaman 

terhadap anggota dewan mengenai konsep Islam terhadap ekonomi dan keuangan 

syariah, utamanya jasa gadai syariah. Dengan sinergi kelembagaan ini nantinya, 

diharapkan target dari tetap diakomodirnya mengenai pendirian dan pengelolaan jasa 

gadai syariah dalam RUU Jasa Gadai ini dapat disepakati secara mutlak. Jangan 
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sampai lagi terjadi sebagaimana proses pembahasan RUU Perbankan Syariah yang 

lambat karena baru 4 tahun selesainya, dimana salah satunya dikarenakan anggota 

dewan yang belum memahami betul terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah 

(bank syariah), sehingga jangan sampai RUU Gadai Swasta (Pegadaian Syariah) 

nantinya terlalu lama juga ‘mengeram’ di lembaga DPR ini. 

Penutup 

Kita berharap, para pelaku Lembaga Keuangan Syairah khususnya Pegadaian 

Syariah dapat mengambil hal ini sebagai nilai ‘positif’ dan terus bersemangat untuk 

memperjuangkan kelahiran Undang-Undang Pegadaian Syariah pada khususnya dan 

ekonomi syariah pada umumnya di bumi Indonesia. Wallahu’alam bis shawab. 

 

  


