
 

* Dimuat pada Sharia Economic Magazine, University of Trisakti, Vol. 5. No. 6 – 2006. 

** Staf Pengajar STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta 

1 

Pegadaian Syariah, dimana peran Swasta?* 

Oleh: 

( Sasli Rais, SE, MSi )** 

Pendahuluan 

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, baik yang sifatnya LKS perbankan maupun non perbankan 

(pegadaian, pasar modal, reksadana, hotel, BMT, koperasi), baik yang LKS makro 

maupun mikro. Sebagaimana LKS yang lain termasuk perbankan syariah, 

keberadaan dan pertumbuhan LKS Pegadaian Syariah tanpa ditopang oleh suatu 

regulasi tersendiri. Hal inilah yang terkadang yang agak menghambat perkembangan 

LKS Pegadaian Syariah apabila dibandingkan oleh LKS yang lain, disamping 

‟dilingkari pagar kawat berduri‟ PP No 10 tahun 1990 yang menyatakan bahwa 

pegadaian adalah badan usaha tunggal (milik pemerintah) yang diberi wewenang 

untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 

Padahal keberadaan Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

kelompok ekonomi lemah, terutama umat Islam sebagai shariah loyalist (umat Islam 

yang memilih lembaga keuangan syariah karena alasan agama. Namun umat non 

Islam pun memilih layanan Pegadaian Syariah (berdasarkan hasil penelitian penulis 

di Pegadaian Syariah Dewi Sartika tahun 2004), dimana mereka ini membutuhkan 

karena mereka juga banyak yang berada dalam lapisan masyarakat kelas ekonomi 

lemah yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa Pegadaian Syariah yang 

memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat, dan mudah sehingga mereka 

merasa tertolong sehingga keberadaan Pegadaian Syariah sebagai rahmatal lil 

’alamin akan terasakan oleh masyarakt. 

Perkembangan jaringan kantor LKS Pegadaian Syariah yang saat Desember 

2002  dari 9 kantor unit, Maret 2003 berjumlah 11 kantor unit, September 2004 

berjumlah 17 unit, maka sampai Desember 2005 saja LKS Pegadaian Syariah telah 

berjumlah 30 unit dan diharapkan pada tahun 2006 ini akan bertambah menjadi 50 

unit (Modal Edisi April 2006). Kondisi demikian, memperlihatkan pertumbuhan 

gadai syariah yang cukup fantastis dan signifikan. Menurut Manajer Divisi Syariah  

Dualisme  

Berdasarkan „peraturan kawat berduri‟ PP No 10 tahun 1990 ini, satu sisi 

mungkin “Pegadaian Syairah” sebagai unit milik Pegadaian (BUMN) dapat sebagai 

„operational of singgle‟ sehingga secara leluasa dapat melakukan kebijakan-

kebijakan. Sisi lainnya, maka secara otomatis, tidak memungkinkan adanya lembaga 

pegadaian lainnya termasuk Pegadaian Syariah (sebagai LKS swasta), apabila ada 

pun maka hal itu akan dikasih stempel „pegadaian illegal‟ yang pantut dibrantas. 

Padahal di satu sisi banyak terdapat ’pegadaian-pegadaian illegal‟ yang 

berkembang di masyarkat bahkan cukup dibilang sangat diperlukan dan digemari di 

lapisan masyarakat paling bawah dikarenakan faktor ‟kemudahan barang yang 

menjadi jaminan atau marhun, seperti sarung, kebaya, baju meskipun nilai yang 

didapatkan tidak terlalu besar, tetapi masyarakat ingin cepat dapat uang yang 

diinginkannya untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar dan mendesak, yaitu 
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makan dan beli obat. Disisi yang lain, pemerintah sendiri tidak memberikan 

alternatif solusi terbaik mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan ‟keuangan‟ 

secara cepat bagi kelompok ekonomi lemah dan justru malah mungkin sangat 

‟menutup pintu‟ adanya marhun yang mudah dan mungkin nilainya kecil in, idengan 

hanya membuka agunan (marhun) berupa emas dan berlian, terutama di kota-kota.  

Oleh karena itu, mengingat di Indonesia lembaga pegadaian diatur oleh PP 

No 10 tahun 1990. Dengan demikian hanya Perum Pegadaian lah yang boleh 

beroperasi di Indonesia, sehingga bila umat Islam akan mendirikan, maka akan 

terbentur dengan PP tersebut. Seperti halnya pada awal pendirian BMI (Bank 

Muamalat Indonesia) yang pernah menjadi polemik, bahwa Bank Islam menurut UU 

Perbankan lama tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga perbankan, karena tugas 

bank memberikan kredit, sementara definisi kredit sendiri harus menggunakan 

bunga. Namun dua bulan sebelum BMI berdiri, UU perbankan baru diluncurkan. 

Nah apakah pegadaian bisa direkayasa seperti itu? Apalagi, apabila dilihat dari 

tujuan didirikannya Perum Pegadaian yakni untuk mencegah praktek ijon, riba, 

rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, maka pendirian pegadaian syariah 

sangat sesuai dengan misi tersebut.  

Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para pemuka agama serta ahli 

Ekonomi Islam diharapkan akan mampu meyakinkan pemerintah untuk 

mengizinkan pegadaian syariah bisa beroperasi di Indonesia. Apalagi pegadaian 

yang mempunyai motto „Mengatasi masalah tanpa masalah’ sebenarnya cukup 

memberatkan bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari bunga (disebut sewa modal) 

yang dibebankan, maka apabila pegadaian syariah sebagai LKS swasta dapat 

diwujudkan, prospeknya akan cukup baik dan cerah. Sebab dukungan umat yang 

sangat besar dan mendambakan berdirinya lembaga keuangan yang bebas riba akan 

menjadi pasar potensial bagi pegadaian syariah. Lembaga-Lembaga Keuangan Islam 

lainnya juga sangat mendukung keberadaan Pegadaian Syariah ini bahkan akan 

membuat sinergi yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan lobi kuat kepada 

pemerintah agar bisa men-goal-kan pegadaian swasta atau pegadaian syariah dapat 

beroperasi. 

Alternatif Solusi 

 Regulasi Pegadaian Syariah 

Guna memberikan pintu masuk Pegadaian Syariah yang dikelola oleh pihak 

swasta, maka tentu saja perlu adanya adendum peraturan tentang regulasi 

„Pegadaian‟, mungkin untuk jangka pendek dilakukan melalui revisi PP No 10 tahun 

1990, dan jangka panjangnya dilakukan pembuatan  ‟RUU Pegadaian Syariah‟ 

tersendiri. Oleh karena itu, meskipun RUU Pegadaian Syariah sampai detik ini 

masih belum menjadi wacana publik, karena UU Perbankan Syariah pun masih 

berupa rancangan dan belum juga ‟diketok palu‟ oleh dewan. Namun wacana RUU 

Pegadaian Syariah memang sudah seharusnya digulirkan mulai sekarang sehingga 

hal ini diharapkan dapat mempercepat kelahirannya juga 

 Ahli Pegadaian Syariah 

Guna mengembangkan pegadaian syariah sebagai ‟suatu lembaga‟ maka 

diperlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang mengerti pegadaian dan 
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sekaligus mengerti ekonomi syariah. Oleh karena itu, adanya tenaga-tenaga ahli 

pegadaian syariah bahkan apabila perlu adanya ‟lembaga sertifikasi ahli di bidang 

ini, sehingga perkembangan pegadaian syariah akan terus terjaga ‟syariahnya‟ tanpa 

menghambat perkembagan pegadaian itu sendiri. Bahkan jika perlu setiap karyawan 

(SDM) yang mau menjadi tenaga di perusahaan pegadaian syariah terlebih dahulu 

mengikuti pendidikan dan pelatihan di pusat  lembaga pegadaian syariah, sehingga 

pertumbuhan pegadaian syariah di Indonesia akan diimbangi dan pada akhirnya 

kekurangan SDM akan dapat diantisipasi.  

Bagaimana pun tanpa ahli pegadaian syariah, sebuah lembaga pegadaian 

syariah sulit berkembang. Sebab untuk membuka unit syariah, minimal ada satu ahli 

pegadaian syariah. Bahkan diharapkan Depkeu memiliki sebuah biro pegadaian 

syariah.  

Dengan kehadiran sebuah lembaga tersendiri, akan ada alokasi anggaran 

untuk riset, pendidikan, dan sebagainya, terutama pegadaian syariah. Saat ini 

Depkeu sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi jika punya biro sendiri supaya 

sosialisasinya bisa lebih cepat. 

Penutup 

Keberadaan Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

kelompok ekonomi lemah, yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa Pegadaian 

Syariah apabila memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat, dan mudah 

sehingga mereka merasa tertolong sehingga keberadaan Pegadaian Syariah sebagai 

rahmatal lil ’alamin akan terasakan. Oleh karena itu, apabila keberadaannya tidak 

didominasi oleh pemerintah saja, namun dengan mengakomodir perannya dalam 

regulasi pegadaian dengan memberikan kepada pihak swasta untuk ikut terlibat 

mengembangkan LKS Pegadaian Syariah, maka perkembangan LKS Pegadaian 

Syariah akan semakin mengalami perkembangan yang cukup pesat nantinya.  

Wallahu’alam bis shawab. 


