TRANSKRIP WAWANCARA BANK SYARIAH MANDIRI
P : Penulis
N : Narasumber
P : Kalo disini syarat untuk gadai apa saja?
N : Syarat gadai itu ada kartu identitas, barang jaminan, kalo diatas 50jt itu wajib
melampirkan NPWP
P : Kalo disini maksimal pinjamannya brapa mas?
N: maksimal untuk pembiayaannya, untuk gadai emas itu 250jt
P : itu biasanya barangnya apa?
N : berupa perhiasan atau logam mulia, minimal 16 karat, emasnya harus emas
kuning, yg emas putih belum bisa
P : trus kalo untuk biaya nya itu ada biaya apa aja mas?
N: itu nanti diawal ada biaya administrasi, kemudian di biaya untuk gadai itu ada
biaya ijarah nanti bayar nya per 4bulan, kalo sistem gadai itu kan per 4 bulan, tp
nanti kalo dia blum 4 bulan mau dilunasi boleh, nanti itungannya proporsional
P : brarti maksimalnya 4 bulan ya mas?
N : 4 bulan, jatuh tempo mau diperpanjang atau dilunasi, gtu.
P : Kalo diperpanjang bisa ya? brarti 4 bulan lagi?
N:

iya, jatuh tempo perpanjang 4 bulan, nanti jatuh tempo lagi perpanjang 4 bulan
lagi, gak ada batas untuk perpanjangannya.

P : kalo perpanjang itu otomatis perpanjang biaya ijarhohnya juga ya brarti?
N : nanti kalo untuk perpanjangan itu harus ada biaya ijaroh dan biaya administrasi
baru lagi, kan setiap perpanjangan itu ada biaya administrasi sama biaya
ijarohnya.
P : kalo biaya nya itu udah ditentuin atau ada perhitungannya sendiri? itungannya
gmana mas?
N: kalo untuk administrasi itu kan udah ada ketentuannya, ketentuannya itu tiring
sesuai jumlah nominalnya, misalnya 500rb s.d 1jt itu 18rb itu 1jt sampai 5jt.
P : tiap kelipatan brapa itu nanti?
N : kelipatan 5jt nanti naik, jadi 18rb, 25, 35, 60,100, 125
P : bisa minta perhitungannya itu gak mas?
N:

kalo itungannya gak ada simulasinya, Cuma itu tiring berdasarkan nominal
pembiayaannya

aja.
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administrasinya 18rb, itungannya gak ada. udah ditetapkan
P : kalo selebarannya itu gak ada ya mas?
N : makanya dicatet aja, 18rb itu 1jt-5jt
P : kalo dibawah 1jt brarti 18rb juga?
N: iya, 18rb juga, kemudian 5jt-10jt 25rb, 10jt-20jt 35rb, 20jt-50jt itu 60rb, 50jt-100jt
itu 100rb, kemudian 100jt-250jt 125rb
P : itu diawal ya?
N : iya, wajib diawal
P : trus kalo biaya sewa nya itu?

N: itu per 4 bulan
P : it kan kalo di yang lain missal 10hari
N : itu di pegadaian ya, kalo disini per 15 hari, 1 periode
P : nah itu perhitungannya?
N: itu kan nanti ada presentase nya, itu pun gak bisa saya kasih, itu nanti tiring juga.
nanti kamu bisa searching ya di web nya, nanti bisa dicek
P : brarti nanti di web nya itu ada simulasinya ya?
N : simulasinya, biasanya rumusnya ada
P : kalo misalnya, ambil aja 1jt, itu ngitungnya gmana?
N: itu caranya km catet aja ya, jadi taksiran dibagi rata nya
P : itu maksudnya gmana?
N : dikasih rate, kalo disini kan 1,33, rate itu?
P : kalo taksiran itu gimana? brarti harga jualnya itu?
N: iya, kalo taksiran itu kan kalo disini kan karatase per 24 dikali harga emas
kemudian dikali brapa gram emasnya, itu nanti dapet taksiran. kemudian nanti cara
cari biaya nya nanti kamu kalikan taksiran kali rate nya brapa, kalo disini kan 1,33
trus dikali jumlah gadainya
P : jumlah gadai itu gmana mas?
N : jangka waktunya, misalnya 4 bulan, nanti kalo per 4 bulan dikali 4
P : brarti kalo missal 4bulan dikali 4
N: iya, kalo dia Cuma 2 bulan ya kali 2

P : brarti itungannya perbulan ya?
N : iya, perbulan, untuk itungan gadai itu sebenernya 4 bulan jangka waktunya, tp
boleh dilunasi kapan saja, mau 1 bulan, 2 hari, 1 minggu
P : itu kalo 4 bulan itu dikali 4 atau 8 mas, kan td itungannya per 15 hari
N: iya, 15 hari, tp nanti tetep dikali 4, nanti kalo mau cari periode nya baru dibagikan
8. misalnya dapet hasil td 2jt dibagi 8 jadi dapetnya per periode nya brapa gtu
P : brarti taksirannya 2jt kali 1,33?
N :di kali 1,33 dikali 2 bulan, 4 bulan kalo dia 4 bulan
P : kalo 4 bulan dikali 4, kalo 2 bulan dibagi 2
N: iya, misalnya mas saya mau gadai nih saya mau 2 bulan aja, ya tinggal kali 2
bulan, tergantung nasabahnya kalo itu. kalo kita kan waktunya 4 bulan jadi kita
kali 4 bulan
P : jadi di awal 4 bulan, tp terserah nasabahnya mau dibayar 2 bulan
N : iya nanti proporsional
P :nanti itung lagi brarti ya?
N: ya gak usah itung lg juga gpp, kalo Cuma 2 bulan ya tinggal dibagi 2, atau dibagi
4 dulu nanti tau perbulan nya brapa baru kali 2
P : itu pinjaman brapapun 1,33?
N : iya, tp kan kita tiring mas, jadi saya gak bisa menetapkan itungan rata2 nya 1,5%
tp rata2 1,33. tp kalo promo itu beda lagi, bisa sampe 1% kalo take over, klo
minimal 10jt itu bisa tak over, kalo 35jt itu bisa take over juga
P : take over itu gmana mas?

N: misalnya kamu punya gadai ditempat lain, kemudian dipindahkan kesini, itu bisa
dapet 1%
P : minimalnya 10jt ya?
N : iya, 10jt
P : kalo untuk proses lelang, itu lelang dilakukan setelah jatuh tempo atau jatuh
tempo ada waktu beberapa hari untuk menghubungi nasabah?
N: sebenarnya kalo lelang itu, H+1 itu kita kasih surat, H+2 itu kita kasih surat lagi,
kemudian H+3 gak ada, jadi h+2 gak ada jawaban, terakhir kita lelang
P : jadi H+3 itu udah langsung lelang
N : iya
P : brarti sebelum jatuh tempo gak ada menghubungi nasabah ya?
N: kita sebelumjatuh tempo itu minimal 3 hari sebelum jatuh tempo kita sudah
menghubungi nasabah
P : brarti prosesnya 3 hari sebelum jatuh tempo trus H+1, H+2, dan H+3 udah lelang
ya
N : iya
P : untuk lelang itu ada, kalo missal di pegadaian ada biaya dari jatuh tempo sampai
lelang itu kan ada biaya nya
N: kalo kita gak ada biaya
P : jadi nanti kalo setelah lelang itu ada kelebihan dikembalikan ke nasabah ya?
N : kalo lebih dikembalikan ke nasabah, kalo kurang dimintakan lagi ke nasabah

P : itu pernah ada mas, kalo yg kekurangan itu?
N: sejauh ini belum sih, belum pernah.
P : kalo kelebihan ada?
N : kalo kelebihan banyak, kana da nasabah yg gak ngambil full pembiayaang kan,
jadi otomatis kita kembalikan ke rekening nasabah atau nasabah nya suruh
datang, kalo biaya2 lelang sih gak ada di tempat kita
P : trus selama ini ada gak yang kelebihan tapi gak diambil
N: gak ada sih, karna kita biasanya nasabah itu kan udah punya rekening, otomatis
kita lelang otomatis masuk rekening juga
P : brarti kalo gadai disini harus punya rekening dulu?
N : gak harus, tp kalo pembiayaannya diatas 5jt itu wajib punya rekening
P : kalo dibawah itu gak wajib ya?
N: kalo dibawah itu gak wajib, nanti pencairannya lewat rekening rahn, namanya
rekening perantara bank
P : brarti itu Cuma rekening sementara ya mas?
N : itu bisa buat rekening tabungan juga, jadi bukan khusus buat gadai gak, jadi bisa
buka tabungan disana, keluar masuk uangnya juga gak masalah
P : kalo di gadai kana da fatwa nya ya, fatwa dewan syariah nasional tentang gadai
dan gadai emas, itu mas tau juga?
N: maksudnya akad2 nya atau gmana?
P : fatwanya, itu kana da aturannya dari dewan syariah nasional, itu kana da, mas tau
tentang itu?

N : secara umum mungkin aturannya ftp pembiayaan harus 80%, itu kan dari dewan
syariah juga, 95% sudah ada ketentuannya tidak boleh melebihi, dari BI udah ada
ketentuannya, dari dewan syariahnya saya juga kurang paham sih mas, paling
ketentuan kayak biaya ijarohnya itu td, itu kan yg membentuk dewan syariah
juga, kita mengajukan kalo mreka menyetujui kan brarti sudah sesuai syariah
P : kalo pendidikan atau penyuluhan tentang fatwa atau aturan baru dari BI atau DSN
ada penyuluhan khusus gak?
N: kalo itu biasanya di pusat mas, kita mengikuti aturan dari pusat aja, paling ada
ketentuan baru dari dewan syariah gadai gak boleh seperti ini, paling kayak gtu,
misalnya kayak taun dulu banyak yg menggunakan fasilitas gadai emas untuk
kebun emas, dan itu gak boleh sama DPS. makanya dulu sempet ditutup kan sama
DPS, nah ditutup, dikasih semacam peringatan setelah itu kita baru buka lagi,
diperuntukannya sesuai sperti yg DPS udah bikin, peraturannya seperti apa, oh ini
gak boleh untuk berkebun emas, misalnya kamu sengaja untuk menimbun emas itu
gak boleh, kita kan ngikutnya berdasarkan itu, nanti kalo ketahuan dari DPS atau
BI misalnya ketahuan kayak gitu nanti kita bisa di freeze, ditutup sementara gtu
mas, mungkin kalo secara umum kita didatengin dewan syariah gak sih, mungkin
pejabat2 yg diatas yang konsultasi semacam itu.
P : kalo direksinya juga buat peraturan sendiri? misalnya kalo di pegadaian kan
peraturan direksi mereka mengeluarkan format perhitungan biaya2
N : oh iya, secara umum mungkin juga dijelaskan oleh DPS, biaya nya mungkin
seperti ini, klo mereka cocok iya
P : brarti kalo menurut mas sendiri SOP tentang produk gadai emas disini sudah
sesuai dengan syariah ya?
N: ya, sudah sesuai dengan syariah?

P : kalo akadnya disini menggunakan apa saja mas?
N : kalo akad gadai itu kan ada qard wal ijarah, qard itu jaminannya, ijaroh itu biaya
yg ada disini
P : kalo akad rahn nya?
N: gadai itu kan namanya rahn, kalo akadnya itu qard wal ijaroh, pengikatnya itu qard
wal ijaroh kalo gadai itu kan bahasa arabnya rahn ya, jadi rahn itu bukan akadnya
tp akadnya qard wal ijaroh
P : trus kalo biaya administrasi nya itu untuk apa aja ya mas?
N : asuransi, materai. atk masuknya ya ke kertas2 semua udah disitu
P : mungkin bisa dijelaskan prosedur gadi emas disini mas? pengajuan nya
bagaimana, prosesnya brapa lama dan pelunasannya bagaimana?
N: kalo pengajuannya itu kan, ini khusus gadai aja ya bukan cicil?
P : iya mas
N : kalo gadai itu kan nasabah datang ketika mereka mau gadai, mereka harus
mengeluarkan barang jaminannya, dan kartu identitas, setelah itu kita cek
barangnya sesuai dengan kriteria di BSM atau gak min 16 karat, emas nya berupa
perhiasan atau logam mulia, kemudian setelah itu kita hitung dapetnya brapa, lalu
kita jelaskan ke nasabah dapetnya brapa, biaya brapa, kemudian biaya ijaroh per
4 bulannya brapa, setelah itu nasabah oke tandatangan dokumen segala
macamnya, selesai baru kita proses ke belakang, setelah proses ke belakang kalo
blum punya rekening nanti bisa langsung ke teller untuk ngambil uangnya, nanti
nasabah mengambil uang, kemudian kalo nanti ingin dibuka kan rekening nanti
kita buka kan rekening, nanti ambil uangnya di teller juga, mungkin ilustrasinya
kayak gtu sih mas.

TRANSKRIP WAWANCARA PEGADAIAN SYARIAH
P : Penulis
N : Narasumber
P : Kalau di pegadaian ini visi misi, sejarah ada sendiri atau bagaimana pak?
N :Visi misi dan sejarah ikut secara umum, pegadaian secara umum. Coba download
sahabat pegadaian, aplikasi.
P : Kalau form2 nya itu ada berapa macam pak? Kalo emas sama atau ada sendiri?
N : Sama ini juga mas, tinggal diisi pilihannya, tujuannya untuk apa dan waktunya.
P: Bagan kepengurusannya untuk disini itu bagaimana ya pak?
N : Nanti jenengan minta nya ke cabang aja kalau itu mas
P : Brarti kalu sejarah dan visi misinya itu ikut pegadian secara umum, dan bagan
kepengurusannya nanti minta ke cabang aja, berarti tinggal aplikasi gadai real
nya ya nanti mungkin kalo mau gadai itu minimal brapa? 2 gram?
N : 500 sampai 1jt, tp kalau untuk penelitian minimal 500rb. 500rb itu golongan yg
A.
P : Berarti otomatis harus punya emas dulu ya pak?
N: Iya, otomatis itu. ini tarifnya jadi kalo pinjaman 50rb-500rb itu tarifnya kalo emas
itu 0,45. jadi per 10rb nya itu dari taksiran. kasarannya kalo syariah itu
mengacunya dari taksiran ya mas bukan besar pinjaman dari nilai barang, karna
kalo syariah kan tidak pengenaan jasa simpan nya kan berdasarkan nilai barang
bukan karna pinjaman. walaupun nanti kalo pinjaman itu gak maksimal itu ada
diskon nya.

P: Gak maksimal itu maksudnya bagaimana pak?
N: Misale ini taksirannya 1jt, 1jt taksiran itu pinjman krg lebih 900rb, tp cuma pinjam
500rb itu nanti ada diskon ujrohnya karna ngambilnya gak maksimal. jadi jasa
simpan itu berdasarkan taksiran barang bukan dari pinjaman. soalnya kalo
disyariah kan tidak mengenal itu bunga atau apa tp jasa sewa tempat, jadi orang
menaruh barang disini dipinjami uang, tp kan barang butuh pemeliharaan, butuh
tempat, kita kenakan biaya sewa tempat
P: Ujroh itu ya pak?
N: Iya, akadnya ijaroh trus sebutannya ujroh. di gadai itu kan ada akad nya ada 2
macem mas, akad pinjam meminjam (rahn) dan akad ijaroh (sewa). jadi kalo
pinjam 4jt ya kembalinya 4jt tp dikenakan biaya sewa tempat. walaupun sebagian
orang mengatakan wah itu sama saja (dengan bunga) itu monggo, saya tidak mau
berdebat di ranah itu. biasanya saya menjelaskannya sederhana, memang klo
dikatakan beda ya beda tipis. segala sesuatu itu kan diniatnya to mas, akadnya.
saya biasanya mengistilahkan gampang aja, masnya missal udah nikah, beda nya
orang nikah sama gak apa? sebenernya gak ada bedanya, bedanya Cuma di
akadnya itu. kalo kumpul ya biasa aja sama aja gak ada bedanya, itu kalo kita mau
debat seperti itu, biasanya yang gampang saya sperti itu.karna memang sebagian
orang mengatakan sama saja itu ada bunganya, monggo itu hak mereka, kita tidak
mau berdebat di rabah itu. memang yang membedakan itu nek agama kan memang
di akadnya itu. suami istri ngumpul sama aja itu nikah atau gak rasanya sama aja.
tapi kan bedanya memang di akadnya. walaupun sebagian orang kalo disini
mengatakan wah sama aja, monggo silahkan gak masalah jenengan bilang sama tp
sperti itu.
P : Jadi kalo biaya administrasi nya diawal dan biaya sewanya diakhir ya pak?

N: Biaya2 di awal itu biaya administrasi, la nanti untuk ujrohnya kan diakhir, dia
makai brapa, perhitungannya kan per 10 hari, kalo 10 hari berapa kelipatan 10
hari, kalo seperti ini kan sudah ditentukan, biaya per 10 hari 30,600 artinya kalo
dia Cuma pinjam 10 hari ya pokok ditambah

biaya sewa tempat 30,600, kalo

administrasinya ini dibayar di awal.
P : Berarti kalo selama 4 bulan, kalo full 4 bulan itu brarti 10 hari kali 8
N: Kali 12 mas, jadi sini itungannya bukan bulan tapi hari mas
P: Jadi kalo kelewat 1 hari itu sama aja sihitung 10 hari ya pak?
N: Lewat 1 yo udah, misale 11 hari ya dihitung 20 hari karna memang perhitungane
per 10 hari
N: Jadi kalo disini itu memang ada mas sudah ada jatuh temponya ini, sebenarnya
secara aturan resmi ini kan udah ada aturan kita tidak ada ada kewajiban untuk
memberitahu, tapi kita masih mengedepankan biasanya kita

kabari walaupun

mungkin sebatas lewat sms atau apa gtu
P: Ngabarinnya sebelum hari H (jatuh tempo)?
N: Ya sebelum itu, paling nek terpaksa….ini mas seperti barang2 ini, inikan
sebenernya…..(cari contoh data jatuh tempo)
P: Kalo tempat penyimpanan barangnya itu ada sendiri pak? disini atau pusat?
N: Kalo itu saya rasa gak perlu ya
N: Jadi gini mas, ini kan seharusnya cut off tgl 3 bulan 9
P: Iya
N: Harusnya waktu itu harus langsung dijual mas

P: Pada saat jatuh tempo itu? atau 1 hari setelah jatuh tempo?
N: Pada saat cut off, jadi setalah jatuh tempo baru cut off ini kan ada ya mas, tgl jatuh
temponya 21/10 (3/11)
P: Itu perhitungan cut off gmana pak?
N: Jadi biasanya kita tunggu dulu, dan dimasa tunggu itu kita juga mengenakan biaya
pemeliharaan,
P: Biaya nya sama saat sebelum jatuh tempo atau bagaimana?
N: itu ada aturan sendiri, jd 0,65% dari taksirannya dan biaya pemeliharaannya itu per
15 hari. jadi sama dari 1 sampai 15 hari, sebenarnya aturannya setelah cut off itu
harus dilelang mas, tp kita masih toleransi mau sperti apa kita hubungi sampe kita
tulis2 nomornya untuk kita hubungi lagi. sebenarnya lelang itu terpaksa, gak trus
kita main lelang karna disamping pembukuannya ribet dan apa-apanya ribet,
lelang itu sifatnya terpaksa, bukan kita main lelang, kita usahakan maksimal tp
kalo nasabah sudah tidak ada kemampuan ya dengan terpaksa kita lelang. sepperti
kasus jenengan yang di bri itu saya gak tau kasus nya kayak apa, karna memang
disini pun

ada juga

nasabah yang, misalnya sudah kita hubungi berkali-kali tp

nyatanya saat lelang ya marah gtu. ada juga seperti itu mas, itu wajarlah.
P: jadi bukan kesalahan dari pegadaian ya pak kalo sperti itu
N: iya, karna kita juga sudah menghubungi berkali-kali gak konfirmasi dan kita juga
tetap harus selesai juga administrasinya, tp kalo masih bisa kita kabari semaksimal
mungkin, lelang itu sifatnya hanya terpaksa.
P: kalo stelah lelang ada kekurangan itu brrti harus dibayar sama nasabah ya pak?
N: sebetulnya secara teori spt itu mas, secara teori kalo ada kekurangan itu nasabah
harus membayar, tp kalo ada kelebihan itu hak nasabah, dikembalikan ke nasabah.

tp ptakteknya ya juga sulit kalo memang gitu… jadi seperti ini mas, uang
kelebihan, ini barang2 nya yg kita lelang. jd nilai ini kan pinjamannya 140, ujroh
sekian, total e sekian, waktu itu lakunya sekian
P: brarti waktu itu harga pas naik ya pak?
N: iya, dikurangi biaya lelang pembeli-penjual jadi masih ada sisa 19500, ini juga ada
yg lebih besar 800rb itu masih hak nasabah. syarat ngambil ya harus ada surat
gadainya. kita bukti mengeluarkan ini harus ada suratnya, kalo gak ada itu
dianggep pegawai yg ambil, jd kita gak main2 itu mas, gak bisa itu ada uang
kelebihan kita ambil
P: jadi harus ada buktinya ya pak ya
N: iya, ada buktinya ada ktp nya. kana da petugasnya yg ngecek ada pengeluaran ini,
ini mengeluarkan buktinya apa, kalo gak ada suratnya kita kena, gitu
P: kalo yang masalah kekurangan itu gmana pak?
N: kalo kekurangan itu prakteknya akhirnya resiko mas, kalo resiko gtu ya ditombok i
mas, itu resiko pekerjaan
P: itu pernah pak?
N: ya pernah, resiko itu. dan gak mungkin to mas sudah nglepas barang, walaupun
teori nya seperti itu kalo kurang harus nasabah yang nombok I, tp prakteknya ya
gak semudah itu
P: akhirnya yg mengganti pihak pegadaian brarti pak?
N: perorangan mas bukan pegadaian. pelakunya, kalo pelakunya saya ya saya mau
gak mau saya. tp itu gak ada di sistem,. jadi naksir barangnya itu harus pas mas,
kalo naksirnya pas kemungkinan seperti itu kecil, lha kalo nanti memang itu naksir
nya sudah pas tp kok harga gak nutup karna harga turun, itu perusahaan, tp kalo

kita yang taksirnya salah, misale ini emas ini tak taksir kadar emas nya 75%, tp
ternyata Cuma 70%, lha itu otomatis kan saya salah naksir. otomatis kalo itu
dilepas saya pasti rugi jualnya
P: itu teknik atau cara penaksiran nya bagaimana pak? dlihat dari tahunnya atau apa?
N: bukan mas, dari kadar emasnya, kita ada alatnya, tp itu juga lebih mengandalkan
ke mata, tidak digital trus langsung percaya. lebih mengandalkan mata. jadi batas
pengambilan uang kelebihan itu 1 tahun mas, 1 th dari lelang
P: setelah itu?
N: setelah itu masuknya dana sosial, dana kebajikan ummat. Biasanya kalo kayak gini
langsung dapat otomatis dari pusat langsung dihubungi nasabahnya. sepanjang gak
ganti nomor.
P: brarti yang konfirmasi itu langsung dari pusat ya pak?
N: iya, itu dari pusat otomatis, biasanya orang sini mengabarkan.
P: trus kalo sistem lelangnya sendiri itu gimana pak? lelangnya dmana?
N: lelangnya disini?
P: trus diumumkannya ke orang2 nya bagaimana? siapa yg mau beli?
N: itu kan sebetulnya bebas mas, semua orang bisa ikut lelang. barang nya dipajang,
tp Cuma memang lelang itu secara praktek lelang itu sudah pasti, kalo emas itu
gak ada harga tawar menawar, jdi misale tinggal harga emas murni hari ini brapa.
saya contohkan ya mas, kita udah gak bisa ngubah2 lagi, harusnya harga emas
lelang hari ini 527,104rb per gram, itu yg 24 karat. ini ya mas, disini kan dihitung
18 karat, brarti kan 18/24 kali 100., brarti kan 75% kadarnya, jadi tinggal 75 di
kali 527104, jadi per gramnya harus laku 395,328. ini udah pasti mas jadi gak bisa
tawar menawar. syukur dia berani lebih, tp gak itu harus sekian. misalnya saya hari

ini lelang, misalnya disistem ini 18 karat saya harus masukkan ini, per gram ini,
kalo gak masuk ini yo tombok mas, karna perusahaan wis matok sekian. lha kalo
saya salah prediksi missal saya taksir 75% tp yg kejual 70%, padahal masuk disini
harus segitu nanti dicek mas saya petugasnya. kalo lelang2 itu, lho kok ini brapa
karat kok masuknya Cuma sekian, harusnya per gram nya sekian kok Cuma
masuknya sekian, di sistem ini tidak mau mas ini 18 karat dimasukkan 17 karat di
sistem gak mau, gak bisa. nek lebih gapapa, nek kurang gak bisa. gtu. kalo emas
harus seperti itu, biasanya ada yang lelang itu dari masyarakat, tp sedikit karna
masyarakat itu taunya tawar menawar, walaupun sebetulnya harganya kalo
disbanding toko masih jauh lebih murah, tapi kalo ditoko kan jual surat, tp kalo
disini kan surat tidak begitu penting.
P: tp nanti disini juga mengeluarkan surat?
N: surat tp kayak surat pembelian aja, istilahnya kayak kuitansi. ya kalo di
lingkungan pegadaian sendiri ya percaya tp kalo diluar percaya atau gak itu gak
masalah
P: kalo untuk syarat2 gadai sendiri pak?
N: gmana?
P: Syarat2 untuk gadai emas ini lho pak, syarat2 apa aja yg harus dipenuhi?
N: ya kayak di proposalnya itu, tp kan kalo syarat secara umum kan kayak udah
dewasa dll yg jenengan tulis kan ada to.
P: tp kalo yg dibrosur pegadaian atau ditulis disini ada gak pak?
N: syarat gadai Cuma barang sama identitas itu aja.
P: brarti kalo gadai emas cuma emas sama ktp ya pak

N: tp kalo secara umum seperti yg jenengan tulis syarat2 itu, barang sama identitas
aja. kecuali barang2 yang diperlukan surat seperti motor, mobil kan harus ada
persyaratan khusus, tp kalo perhiasan tidak
P: kalo yg nilainya besar pun gak ada kayak NPWP gak ada ya pak
N: gak ada
P: brarti berapapun nilainya yang penting ktp sama emas itu ya pak
N: Cuma nanti kana da tingkat kewenangannya mas, kalo saya kan Cuma
kewenangannya kan Cuma 30jt mas maksimal, jadi kalo diatas itu saya harus
minta persetujuan dari atasan.
P: brarti ke cabang ya pak?
N: ya, minta approve nya ke cabang.
P: tp tetep disini pelaksanaannya ya pak?
N: iya disini,
P: ada yang pernah gadai rumah pak?
N: kita belum mas, kita masih barang bergerak tp wacananya nanti sertifikat bisa, tp
memang baru wacana.
P: pak saya bisa minta tolong digambarkan tentang ujrohnya, perhitungannya gmana?
N: jenengan liat tarifnya itu mas,
P: iya sudah pak
N: jadi misalnya gini, rumusnya kan ini taksirannya katakan 550rb, taksiran/10rb kali
tarif itu kalo dibawah 550 tarifnya 0,45. brarti kalo taksirannya segitu kan brarti
pinjamnnya dibawah itu. per 10rb kali 45, jadi tariff per 10 harinya itu 2475, tp

biasanya dibulatkan jd 2500 karna Cuma 10hari. tp kalo mau langsung dihitung
jangka waktu 4 bulan langsung dikali lagi kalo 120 hari itu perhitungannya yg
rumus td dikali 12. kalo 2500 dikali 12 kan 30000, tp kalo 4 bulan itu Cuma 2475
kali 12 jadi totalnya 29700, tp kalo nanti Cuma 10 hari kena tarifnya 2500. tp kalo
nanti di akhir kalo sampe 4 bulan tetep Cuma 29700.
P: kalo PERDIR itu apa pak?
N: Peraturan Direksi,
P: itu kalo di web ada gak ya pak?
N: tidak bisa ketemu, ya kalo itu isinya ya Cuma itu mas, kalo perdir ini ya isinya ini.
aturan ujroh ini, garis besarnya itu.
P: brarti ini peraturan direksi PT Pegadaian persero ya, secara umum ya pak.
N: iya, ini kalo emas, kalo non emas itu kayak mobil, laptop, dll. pokok aturannya ini
untuk ujrohnya. Kalo di syariah itu kan akadnya ijaroh sebutan sewa nya itu ujroh.
emg untuk syariah itu belum murni mas, masih belum syariah nya 100%, kalo di
perbankan itu lebih ruwet lg sistemnya. terutama untuk masalah bagi hasilnya itu,
memang sulit mas itu, itungannya sulit itu. akhirnya prosentase juga, tp sebutannya
gmana saya juga blum tau pastinya.. untuk mendekati syariah itu sperti apa saya
juga belum tau. bahasanya yg dipakai seperti apa. tujuannya syariah ini kan untuk
mewadahi karna di Indonesia ini kan yg blum terwadahi konven makanya ada
pegadaian syariah. walaupun sebagian ada yang bilang sama aja. yg jd masalah itu
kan menganggap syariah itu lebih murah. itu yg masih menjadi image di
masyarakat, seharusnya akadnya yg paling penting, itu yg harus ditekan kan,
bukan masalah murah atau tidaknya. kalo yg awam itu ya karna murahnya. tp kalo
bisa ya bisa murah itu memang lebih bagus. itu kan kalo ibaratnya minjami modal
10jt, ini kan saya pinjami 10jt jd tiap bulan bayar 50rb, kalo syariah kan ini ada
modal 10jt tinggal perjanjiannya saya sbg pemodal saya mendapat keuntungan

brapa, missal saya 60% dan anda yg menjalankan 40%. prakteknya mungkin bisa
100rb dapatnya, tp secara agama ini sah mas. yg ini walaupun lebih kecil tidak sah
dalam agama.udah dipatok didepan. kalo yg syariah kan tergantung pembagian.
bisa naik turun. dan sah secara agamanya. Kalo agama kan di akadnya, di
musyawarahnya gmana, bukan dari nilai besar kecilnya.
P: kalo unit munggur ini berdirinya kapan pak?
N: 2010 mas
P: kalo yang cabang kusumanegara itu dari awal udah langsung syariah atau awalnya
konvensional?
N: kalo kusumanegara itu memang dari awal udah syariah, kalo di jogja itu kan
cabangnya Cuma ada di kusumanegara
P: Biaya administrasi nya itu digunakan untuk apa saja pak?
N: operasional, seperti ATK mas.
P: kalo pinjaman itu maksimal berapa % dari taksiran pak?
N: itu ada aturannya mas, dikirim lewat wa aja
P: kalo tentang fatwa DSN tentang gadai dan gadi emas bapak sudah tau? mungkin
karyawan disini diberi pendidikan tentang itu
N: itu modelnya ada workshop2 seperti itu ada, pasti itu karna dasar
P: itu seluruh karyawan ya pak?
N: iya
P: itu diadakannya kapan pak? setahun sekali atau bagaimana?

N: itu kalo gak ada pergantian fatwa ya paling Cuma sekedar me-refresh kembali,
kecuali kalo ada fatwa baru atau undang2 baru pasti diadakan. karna memang itu
dasarnya jadi penting untuk kita ketahui bersama. jadi kan kita harus tahu
dasarnya, masak jalan gak tau dasarnya.
P: kalo menurut yang bapak pahami produk gadai emas disini sudah sesuai dengan
fatwa tsb?
N: ya pasti, kita menjalankan kan sesuai fatwa tsb mas, jadi dasarnya kan fatwa itu,
kita gak bisa melenceng dari fatwa itu karna memang dasarnya itu. setiap
kebijakan, setiap aturan kan pasti tidak lepas dari fatwa itu mas pasti ada
komunikasi seperti PERDIR, dll.

