
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era perekonomian terbuka atau liberalisasi saat ini, hampir semua 

industri yang ada dituntut untuk dapat beroperasi lebih efisien sehingga dapat 

terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta berkompetisi secara 

baik dan sehat. Di suatu sisi kepada semua pelaku bisnis hendaknya dapat 

diberikan kesempatan yang sama untuk dapat terlibat di dalam industri tersebut.  

Tindakan pemberian proteksi terhadap industri tertentu pada saat ini sudah tentu 

tidak akan mencerminkan semangat liberalisasi yang saat ini diinginkan. Dengan 

dilakukannya liberalisasi di bidang perekonomian maka  diharapkan praktek 

monopoli yang umumnya banyak memberikan efek kurang menguntungkan akan 

dapat dikurangi atau dihapus sama sekali. Sesuai dengan hukum pasar yang 

sedang berlaku maka  kondisi ini telah menjadi tren dan mau tidak mau akan 

berlaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk itu kondisi ini dipertegas 

dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1999 tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Adapun tujuan diterbitkannya 

Undang-Undang anti monopoli ini sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

pasal 3 (tiga) adalah untuk : 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha 

yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku 

usaha kecil. 

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha.  



 

 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Berdasarkan hal tersebut industri jasa gadai yang selama ini oleh 

pemerintah Republik Indonesia mempercayakan untuk dikelola secara penuh 

kepada Perum Pegadaian, tidak luput dari tuntutan agar segera di liberalisasikan. 

Hal ini dikarenakan disamping adanya semangat Undang-Undang Nomor : 5 

tahun 1999, maka pada saat ini telah terjadi perubahan cara pandang dari 

beberapa elemen pemerintahan maupun masyarakat yang menilai bahwa 

industri ini kurang efesien. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran serta 

para pelaku bisnis lainnya dalam mengelola industri gadai. Disamping itu 

perubahan lain juga terjadi dalam kegiatan operasionalnya dimana industri gadai 

yang selama ini diidentikan untuk digunakan dalam memenuhi kepentingan 

masyarakat kecil/bawah, akhir-akhir ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi 

masyarakat menengah atas dan secara luas telah memberikan kontribusi dan 

manfaat bagi pembangunan nasional.   

Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia saat ini telah membuat Rancangan Undang-Undang Gadai 

yang pada tahun 2010 direncanakan akan disahkan dan diberlakukan. Dengan 

berlakunya UU Gadai tersebut, sudah tentu akan mengubah peta industri gadai 

yang berlaku pada saat ini. Pelaku-pelaku bisnis yang selama ini terbentur oleh 

peraturan yang menghalangi untuk masuk ke industri gadai akan diberikan 

kesempatan yang sama untuk bermain dalam industri ini, dan secara langsung 

akan menimbulkan suasana persaingan secara nyata di dalam industri ini.  

Disatu sisi walau Perum Pegadaian sampai saat ini masih memegang hak 

monopoli untuk menjalankan bisnis gadai, kondisinya  tidak serta merta membuat 

berbagai pihak merasa terhalangi untuk masuk dan bermain dalam  bisnis ini. 

Praktek rentenir saat ini masih marak terjadi khususnya di lingkungan 

masyarakat kecil. Begitu pula halnya dengan koperasi-koperasi,  toko-toko emas 



 

 

dan usaha lainnya tanpa perlu dibatasi banyak melakukan kegiatan bisnis gadai 

seperti halnya Perum Pegadaian. Bahkan dunia perbankan yang selama ini 

melakukan kegiatan bisnis yang berbeda dengan Perum Pegadaian juga telah 

tertarik untuk bermain dalam bisnis ini. Hal ini sejalan dengan perkembangan 

dunia perbankan syariah pada saat ini dimana berdasarkan Undang-Undang 

nomor : 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 dan 20 menyatakan 

dengan jelas bahwa perbankan syariah diberikan wewenang untuk menjalankan 

binis gadai seperti halnya Perum Pegadaian atau yang dikenal dengan 

menyalurkan pembiayaan sewa menyewa barang bergerak berdasarkan akad 

ijarah yang dikemas menjadi rahn.   

Selanjutnya kegiatan operasional Perum Pegadaian sesuai dengan misi 

dan visi yang ada saat ini telah mengalami evolusi yang cukup radikal. Setelah 

sekian lama beroperasi atas dasar hukum gadai, saat ini Perum Pegadaian telah 

melakukan intensifikasi usaha dengan beroperasi atas hukum fidusia dengan 

tujuan  dapat memberikan pilihan dan kemudahan kepada nasabahnya sehingga 

dapat memanfatkan barang jaminannya untuk kegiatan usaha. Secara langsung 

langkah ini juga memberikan dampak bagi kelangsungan usaha bagi Perum 

Pegadaian dimana akan bersaing langsung dengan pihak Bank Perkreditan 

Rakyat atau Koperasi yang skim kreditnya hampir sama dengan Perum 

Pegadaian.   Perubahan-perubahan kondisi yang telah terjadi seperti halnya di 

atas secara langsung menciptakan suasana persaingan di industri gadai saat ini. 

Tuntutan dari pemerintah sebagai pemilik (stakeholder) agar setiap 

pengelolaan BUMN dapat  dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip Good 

Coperate Governance (GCG) membuat kondisi internal Perum Pegadaian turut 

mengalami berbagai perubahan. Dengan adanya tuntutan ini maka beberapa 

budaya perusahaan yang dimiliki saat ini dan berbagai peraturan baik yang 

bersifat manajerial maupun teknis turut mengalami perubahan menuju 



 

 

pengelolaan yang lebih baik. Disamping itu harapan para stake holder yang lain 

seperti para direksi dan pegawai agar perusahaan ini dapat terus bertahan 

secara berkelanjutan (sustainable) dan tumbuh (growth) turut mendorong 

berbagai perubahan secara internal.  

Berdasarkan hal ini Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang selama ini 

telah diberikan kepercayaan secara penuh oleh pemerintah untuk mengelola 

bisnis gadai dan sekaligus sebagai perusahaan yang pertama kali hadir di 

industri gadai hendaknya dapat segera mempersiapkan diri agar eksistensinya di 

industri gadai tetap dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya khususnya di 

dalam menghadapi masa depannya. Untuk itu perubahan lingkungan yang tejadi 

baik secara internal maupun eksternal perlu direspon dengan baik. Kemampuan 

dalam merespon perubahan lingkungan perlu dilakukan dan disadari oleh 

seluruh lapisan yang ada dalam sebuah organisasi. Menurut Hax dan Majluf 

(1991) perubahan-perubahan yang terjadi mengharuskan setiap organisasi harus 

mampu menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis guna mencapai 

masa depannya yang lebih baik. Selanjutnya menurut Hamel dan Prahalad 

(1994), untuk memenangkan persaingan di masa depan perusahaan perlu 

membangun wawasan ke depan industrinya (industry foresight). Atas dasar 

kondisi yang terjadi saat ini dan harapan di masa depan perlu dibuat sebuah 

rancangan strategik untuk menetapkan tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

dengan membuat ramalan secara logis tentang masa depan Perum Pegadaian. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

a. Sejauh mana faktor internal dan eksternal mempengaruhi posisi Perum 

Pegadaian. 

b. Bagaimana kompetensi yang dimiliki saat ini dan kompetensi apa yang akan 

dikembangkan oleh Perum Pegadaian di masa yang akan datang. 



 

 

c. Bagaimana arsitektur strategik Perum  Pegadaian dalam kurun waktu 5 tahun 

mendatang?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi 

Perum Pegadaian. 

2. Menganalisa kompetensi saat ini dan kompetensi apa yang akan 

dikembangkan oleh Perum Pegadaian di masa yang akan datang 

3. Menyusun arsitektur strategik Perum Pegadaian untuk kurun waktu 5 tahun 

mendatang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Perum 

Pegadaian terutama sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, 

penerapan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan 

usahanya. 

2. Sebagai wahana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman 

serta mempertajam kemampuan analisis penulis dalam mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah.  

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengidentifikasian faktor 

internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi posisi Perum Pegadaian, 

menganalisa kompetensi inti perusahaan dan menyusun dan merumuskan 



 

 

arsitektur strategik  bagi Perum Pegadaian, sedangkan tahap implementasi dan 

evaluasi sepenuhnya diserahkan kepada manajemen Perum Pegadaian. 
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