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“Digital is Me” merupakan sebuah manifesto yang menegaskan bahwa Pegadaian telah bertransformasi menjadi sebuah 
organisasi modern yang ditunjang dengan teknologi digital. Transformasi yang dilakukan Pegadaian sejalan dengan 
perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang memerlukan layanan yang efisien, cepat dan akurat, kapanpun 
dan dimanapun berada.

Disrupsi sebagai akibat perubahan teknologi inovasi mendorong Pegadaian terus berinovasi hingga melahirkan produk 
dan layanan digital agar dapat meningkatkan daya saingnya dalam industri keuangan. Pegadaian menyadari bahwa 
optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat membawa Perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, 
serta mampu mengakomodir perubahan di industri keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut meliputi 
digitalisasi proses bisnis maupun memperluas saluran distribusi sehingga mampu memberikan layanan terbaik serta 
meminimalisir risiko operasional yang dihadapi Perseroan.

Pencapaian kinerja yang sangat baik di tahun 2019 semakin menambah optimisme Pegadaian untuk mewujudkan visi 
Perseroan yang baru, yaitu “Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi 
Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.

PENJELASAN TEMA

DIGITALISME
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KESINAMbUNGAN TEMA

2017
Semakin muda(H)

Pegadaian terus melakukan pembenahan 
dan perbaikan agar dapat menyesuaikan 
dengan tantangan zaman dengan 
mengembangkan sejumlah produk 
dan layanan digital untuk memberikan 
ke m u d a h a n  d a n  n i l a i  t a m b a h 
kepada pelanggan.

2016
Berkomitmen Pada 
ekonomi kerakyatan 
untuk mewujudkan aSa 
BangSa

Dengan sejarah dan pengalaman yang 
dimilikinya, Pegadaian siap menghadapi 
era persaingan dan tetap menjadi solusi 
keuangan bagi masyarakat dan turut 
serta memberikan sumbangsih terhadap 
peningkatan inklusi keuangan bagi 
masyarakat menengah ke bawah dan 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
Pegadaian mendukung upaya Pemerintah 
dalam mengembangkan perekonomian 
nasional yang berbasiskan pada ekonomi 
kerakyatan demi terwujudnya kemandirian 
ekonomi bangsa.

Salah satu dari program Nawacita adalah 
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik. Pegadaian berperan 
sebagai agent of development, turut 
serta berupaya mewujudkan kemandirian 
ekonomi masyarakat melalui penyediaan 
tiga inti layanan serta pelaksanaan literasi 
dan edukasi kepada berbagai komunitas 
masyarakat tentang jenis dan manfaat 
layanan jasa keuangan khususnya yang 
disediakan oleh Pegadaian.

2018
menuju P(era)n Baru

Industri gadai telah mengalami perubahan 
yang sangat drastis. Bukan saja ditandai 
dengan kehadiran perusahaan gadai 
swasta, tapi juga hadirnya perusahaan 
financial technology (fintech) dan layanan 
substitusi yang ditawarkan oleh perbankan 
dan perusahaan pembiayaan. Menghadapi 
kondisi tersebut, Pegadaian terus 
melakukan pembenahan. Tahun 2018, 
selain terus melakukan pengembangan 
produk dan layanan yang berbasis 
teknologi digital untuk memberikan 
kemudahan kepada pelanggan yang telah 
dilakukan sejak tahun 2017, Pegadaian 
juga melakukan pengembangan channel 
distribution melalui Agen Pegadaian untuk 
meningkatkan inklusi keuangan sesuai 
dengan visi baru Pegadaian sebagai agen 
inklusi keuangan.

2015
mendorong 
kemandirian ekonomi 
maSyarakat
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Profil Perusahaan
44 Informasi Umum 

Tentang Pegadaian
45 Riwayat Singkat Pegadaian
47 Tujuan Pendirian
48 bidang Usaha
50 Produk dan Jasa
54 Jangkauan Wilayah Operasional
56 Struktur Organisasi
58 Visi, Misi dan 

budaya Perseroan
61 Makna Logo Perseroan
63 Profil Direksi
64 Profil Dewan Komisaris
70 Profil Direksi
78 Profil Senior Executive 

Vice President
78 Profil Pejabat Eksekutif
89 Demografi Karyawan dan 

Pengembangan Kompetensi
95 Komposisi Pemegang Saham

97 Daftar Entitas Anak 
dan Entitas Asosiasi

101 Struktur Grup
102 Kronologis Penerbitan Saham
102 Kronologis Penerbitan Efek 

Lainnya
108 Lembaga dan Profesi 

Penunjang Pasar Modal
112 Penghargaan dan Sertifikasi
114 Alamat Entitas Anak, Entitas 

Asosiasi, Kantor Wilayah, dan 
Kantor Area

119 Informasi pada 
Situs Web Perusahaan

120 Pendidikan dan/atau Pelatihan 
Dewan Komisaris, Direksi, 
Komite-Komite, 
Sekretaris Perusahaan, dan 
Unit Audit Internal

DAFTAR ISI

8

26

44

Kilas Kinerja 2019
8 Ikhtisar Keuangan
13 Ikhtisar Saham
13 Ikhtisar Efek Lainnya

14 Penghargaan dan Sertifikasi
20 Peristiwa Penting

ii Penjelasan Tema
1 Kesinambungan Tema

2 Daftar Isi
4 Kilas Kinerja 2019

Laporan Manajemen
26 Laporan Dewan Komisaris
32 Laporan Direksi

40 Pernyataan Direksi Tentang 
Tanggung Jawab atas Laporan 
Tahunan 2019
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124

166

186

368

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
364 Dasar Pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan

366 Kebijakan dan Tata Kelola 
Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Lingkup 
Pegadaian

373 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan terhadap 
Pemenuhan Hak Asasi Manusia

375 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan untuk Operasi 
yang Adil

377 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Lingkup 
Lingkungan Hidup

382 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Lingkup 
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan 
Keselamatan Kerja

394 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Lingkup Tanggung 
Jawab Terhadap Produk/Jasa 
Serta Nasabah dan Mitra Kerja

400 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan dalam 
Pengembangan Sosial dan 
Kemasyarakatan

P e n d a h u l u a n

Analisis Dan Pembahasan Manajemen
124 Tinjauan Industri
127 Tinjauan Operasional

133 Tinjauan Per Segmen Usaha
144 Tinjauan Keuangan

Fungsi Penunjang Bisnis
166 Sumber Daya Manusia dan 

Pengelolaan Talenta
177 Teknologi Informasi

Tata Kelola Perusahaan
186 Prinsip Umum Tata Kelola 

Perusahaan yang baik
188 Komitmen Penerapan Tata Kelola 

Secara berkelanjutan Lingkup 
Pegadaian

212 Struktur dan Organ 
Tata Kelola Perusahaan

315 Manajemen Risiko
320 Sistem Pengendalian Internal
323 Corporate Social Responsibility
324 Perkara Penting
332 Akses Informasi dan Data 

Perusahaan

338 Kode Etik: Standar Etika 
Perusahaan

344 Implementasi Praktik Anti Korupsi
344 Pengendalian Gratifikasi
345 Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara
346 Pengadaan barang dan Jasa
349 Whistleblowing System
352 Dewan Pengawas Syariah
360 Transparansi Praktik Bad 

Governance
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KILAS KINERJA 2019

38,79%
Pendapatan usaha Pegadaian tahun 
2019 meningkat 38,79% menjadi 
Rp17,69 Triliun dibandingkan tahun 
sebelumnya Rp12,75 Triliun.

600,75
Pada penilaian Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul Tahun Ukur 2018, Pegadaian 
berhasil meraih skor 600,75 dengan 
kategori “Emerging Industry Leader” 
Pencapaian tersebut meningkat 
dibandingkan skor Tahun Ukur 2017* 
sebesar 554,25 dengan kategori 
“Good Performance”.

98,45
Hasil pengukuran kualitas penerapan 
GCG dengan menggunakan kriteria 
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN 
No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/
Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik pada Badan Usaha Milik 
Negara, Pegadaian memperoleh skor 
98,45 dengan kategori “Sangat Baik”, 
meningkat dibandingkan hasil tahun 
sebelumnya skor 98,21 dengan 
kategori “Sangat Baik”.

*) KPKU Tahun Ukur 2017 tidak dilakukannya sesuai surat Kementerian bUMN No. S-08/D7.MbU/01/2019  
 tentang Pelaksanaan asesmen implementasi KPKU bUMN Tahun 2019)
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P e n d a h u l u a n

Rp3,11 Triliun
Pegadaian berhasil membukukan 
laba bersih sebesar Rp3,11 Triliun 
di tahun 2019. Jumlah tersebut 
meningkat 11,98% dibandingkan 
laba bersih tahun sebelumnya 
sebesar Rp2,78 Triliun.

Rp65,32 Triliun
Total aset Pegadaian tahun 2019 
mencapai Rp65,32 Triliun, jumlah 
total aset tersebut mengalami 
peningkatan sebesar 23,74% 
dibandingkan tahun sebelumnya 
dimana Pegadaian membukukan total 
aset sebesar Rp52,79 Triliun.
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Suka lupa kapan 
harus bayar cicilan Gadai?

Cek aja transaksi maupun tagihan layanan 
Gadai kamu pake smartphone, cepat dan 
praktis, bebas denda deh.
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 IKHTISAR KEUANGAN 8

 IKHTISAR SAHAM 13

 IKHTISAR EFEK LAINNYA 13

 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 14

 PERISTIWA PENTING 20

Kilas 
Kinerja 2019
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Laporan Posisi keuangan konsolidasi
dalam jutaan Rupiah

Uraian 2019 2018 2017 2016 2015

aSet

Kas dan setara kas 625.092 384.828 461.958 412.618 339.022

Pinjaman yang diberikan - bersih 50.366.150 40.856.110 36.882.053 35.465.079 30.985.223

Piutang lain-lain - bersih 28.226 15.666 14.509 21.744 14.162

Persediaan 246.304 116.061 290.173 384.635 288.452

Pendapatan yang masih harus diterima 2.066.371 1.745.823 1.633.328 1.630.726 1.431.549

Pajak dibayar di muka - lain-lain 217.631 124.490 118.558 124.293 301.487

beban dibayar di muka 280.617 282.294 261.381 230.548 199.474

Investasi pada entitas asosiasi 0 0 0 7.377 20.060

Properti investasi 179.375 182.867 300.201 219.955 219.955

Aset tetap - bersih 10.458.046 8.519.803 8.261.176 8.036.782 4.967.294

Aset tak berwujud - bersih 54.255 50.431 68.082 14.559 17.640

Aset pajak tangguhan 799.348 511.299 385.768 294.559 289.325

Aset lain-lain 2.762 1.516 9.905 31.017 84.317

jumLaH aSet 65.324.177 52.791.188 48.687.092 46.873.892 39.157.960

LiaBiLitaS

Utang kepada nasabah 224.050 133.052 262.461 255.480 163.545

Utang usaha 456.355 329.101 196.462 124.629 117.685

Utang pajak 192.780 116.941 125.868 115.490 172.650

Liabilitas pajak tangguhan 1.607 0 0 0 117.369

Akrual 1.564.923 1.312.464 935.804 320.010 466.174

Pendapatan diterima dimuka 59.430 66.687 92.950 76.904 65.458

Liabilitas lain-lain 251.444 173.683 164.464 451.694 511.657

Pinjaman bank 29.925.380 20.196.314 19.657.469 20.978.995 15.927.685

Surat berharga yang diterbitkan 7.347.349 9.093.407 7.633.672 6.787.393 7.952.187

Pinjaman dari Pemerintah 389.833 334.019 342.607 410.000 410.000

Liabilitas imbalan kerja 1.850.716 919.031 1.065.075 876.385 720.606

jumLaH LiaBiLitaS 42.263.867 32.674.699 30.476.832 30.396.979 26.625.016

ekuitaS

Modal saham 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 251.252

Cadangan revaluasi aset 7.710.135 6.071.239 6.115.829 6.160.991 3.749.889

Pengukuran kembali imbalan pasca kerja (720.780) (257.733) (393.894) (273.733) (179.913)

Saldo laba yang telah dicadangkan 6.398.029 5.010.489 3.502.438 1.952.320 6.597.053

Saldo laba yang beum dicadangkan 3.420.240 3.040.316 2.734.064 2.385.602 2.113.815

23.057.624 20.114.311 18.208.437 16.475.180 12.532.095

Kepentingan non-pengendali 2.686 2.178 1.823 1.733 848

jumLaH ekuitaS 23.060.310 20.116.489 18.210.260 16.476.913 12.532.944

jumLaH LiaBiLitaS dan ekuitaS 65.324.177 52.791.188 48.687.092 46.873.892 39.157.960

IKHTISAR 
KEUANgAN
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Laporan Laba rugi dan Penghasilan komprehensif Lainnya konsolidasian
dalam jutaan Rupiah

Uraian 2019 2018 2017 2016 2015

Pendapatan usaha

Pendapatan sewa modal dan administrasi 12.948.638 11.205.418 10.353.521 9.581.448 8.853.477

Pendapatan penjualan emas 4.505.422 1.349.870 0 0 0

Pendapatan usaha lainnya 239.593 192.766 169.275 126.610 79.859

jumlah pendapatan usaha 17.693.653 12.748.054 10.522.796 9.708.058 8.933.336

Beban usaha

beban harga pokok penjualan emas 4.333.125 1.283.592

beban pegawai 3.783.711 3.020.337 2.699.867 2.527.310 2.853.679

beban bunga dan bagi hasil 2.647.739 2.251.619 2.524.171 2.511.847 2.422.331

beban administrasi dan umum 2.395.865 2.208.816 1.751.439 1.376.455 882.028

beban pemasaran 170.286 184.702 196.893 216.963 157.643

Cadangan kerugian penurunan nilai 154.374 164.386 12.458 75.301 12.298

jumlah beban usaha 13.485.100 9.113.452 7.184.828 6.707.875 6.327.979

Laba usaha 4.208.553 3.634.602 3.337.968 3.000.183 2.605.357

Pendapatan lain-lain - bersih 22.439 28.570 79.485 (2.945) 39.257

Laba sebelum pajak penghasilan 4.230.992 3.663.172 3.417.453 2.997.238 2.644.614

beban pajak penghasilan (1.122.914) (887.691) (903.915) (786.986) (706.185)

Laba bersih Tahun berjalan 3.108.078 2.775.481 2.513.538 2.210.252 1.938.429

Penghasilan komprehensif lain

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba 
rugi :

 - Pengukuran kembali imbalan pasca kerja (617.396) 181.548 (160.215) (93.820) 198.508

 - Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan 1.704.152 0 0 0 0

 - Efek pajak terkait 136.598 (45.387) 40.054 2.411.102 80.320

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, 
setelah pajak

1.223.354 136.161 (120.161) 2.317.282 278.828

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 4.331.432 2.911.642 2.393.377 4.527.534 2.217.257

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 3.107.499 2.775.080 2.513.418 2.210.118 1.938.331

Kepentingan non-pengendali 579 401 120 135 98

Jumlah laba komprehensif yang dapat 
diatribusikan kepada:

3.108.078 2.775.481 2.513.538 2.210.252 1.938.429

Pemilik entitas induk 4.330.853 2.911.241 2.393.257 4.527.400 2.217.159

Kepentingan non-pengendali 579 401 120 135 98

4.331.432 2.911.642 2.393.377 4.527.534 2.217.257

Laba bersih per saham dasar dan dilusian (dalam 
Rupiah penuh)

497.200 444.013 402.147 589.283 8.824.834
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Laporan arus kas
dalam jutaan Rupiah

Uraian 2019 2018 2017 2016 2015

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (5.876.614) (709.858) 1.825.172 (2.435.343) (173.605)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (532.445) (348.139) (569.205) (430.053) (640.266)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 6.649.323 980.867 (1.206.627) 2.938.992 716.252

Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas 240.264 (77.130) 49.340 73.596 (97.619)

Kas dan Setara Kas Awal Periode 384.828 461.958 412.618 339.022 436.640

Kas dan Setara Kas Akhir Periode 625.092 384.828 461.958 412.618 339.022

rasio keuangan
dalam %

Uraian 2019 2018 2017 2016 2015

raSio uSaHa

Pendapatan Sewa Modal Terhadap Total Aset 27,09% 21,23% 21,27% 20,44% 22,61%

Laba bersih Terhadap Total Aset 4,76% 5,26% 5,16% 4,72% 4,95%

Laba bersih Terhadap Total Ekuitas 13,48% 13,80% 13,80% 13,41% 15,47%

Laba bersih Terhadap Pendapatan Usaha 17,57% 24,77% 24,28% 23,07% 21,89%

Laba bersih Terhadap Omzet 2,13% 2,11% 1,99% 1,83% 1,72%

raSio keuangan (X)

Total Aset Terhadap Total Liabilitas 1,55 1,62 1,60 1,54 1,47

Total Utang Terhadap Total Ekuitas 1,83 1,62 1,67 1,84 2,12

Total Utang Terhadap Total Aset 0,65 0,62 0,63 0,65 0,68

Kemampuan Membayar bunga 2,60 2,63 2,27 2,19 1,93

raSio PertumBuHan

Pinjaman yang Diberikan (omzet) 10,81% 10,78% 4,00% 14,46% 11,53%

Pendapatan usaha 38,79% 8,95% 8,39% 8,67% 14,52%

beban usaha 47,97% 8,98% 7,11% 6,00% 15,34%

Laba usaha 15,79% 8,89% 11,26% 15,15% 12,57%

Total Aset 23,74% 8,43% 3,87% 19,70% 10,48%

Omzet Per Pegawai (juta Rp) 10.377 10.064 9.466 9.341 9.258

Laba bersih Per Pegawai (juta Rp) 221 213 189 171 159

kinerja PeruSaHaan

Kualitas opini Auditor Wajar, dalam 
semua hal 

yang material

Tanpa 
Modifikasian 

(dahulu 
Wajar Tanpa 

Pengecualian)

WTP WTP WTP

Kategori Penilaian sehat sehat sehat sehat sehat

Credit Rating Menurut PEFINDO “AAA” (Stable 
Outlook)

"AAA" (Stable 
Outlook)

"AAA" (Stable 
Outlook)

"AA+" (Stable 
Outlook)

"AA+" (Stable 
Outlook)

IKHTISAR KEUANgAN
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20192018201720162015

Pinjaman yang Diberikan
(rp juta)

30.985.223
35.465.079 36.882.053

40.856.110

50.366.150

20192018201720162015

Total Aset
(rp juta)

39.157.960

46.873.892 48.687.092
52.791.188

65.324.177

20192018201720162015

Total Liabilitas
(rp juta)

26.625.016

30.396.979 30.476.832
32.674.699

42.263.867

20192018201720162015

Total Ekuitas
(rp miliar)

12.533

16.477
18.210

20.116

23.060
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20192018201720162015

Pendapatan Usaha
(rp miliar)

8.933
9.708

10.523

12.748

17.694

20192018201720162015

Beban Usaha
(rp miliar)

6.328 6.708 7.185

9.113

13.485

20192018201720162015

Laba Usaha
(rp miliar)

2.605

3.000
3.338

3.635

4.208

20192018201720162015

Laba Bersih
(rp miliar)

1.938
2.210

2.514
2.775

3.108

IKHTISAR KEUANgAN
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IKHTISAR SAhAM

Sampai dengan akhir tahun 2019, PT Pegadaian (Persero) tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi 
terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham 
penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

IKHTISAR EFEK LAINNyA

Jenis Nilai (Rp 
Juta) Kupon Tanggal Terbit Jangka 

Waktu
Tanggal Jatuh 

Tempo
Peringkat

Wali Amanat Keterangan
2019 2018

Obligasi XIII 
Seri C

400.000 12,88% 1 Juli 2009 10 tahun 1 Juli 2019 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Sudah lunas 
tahun 2019

Obligasi 
berkelanjutan I 
Tahap I Seri C

500.000 9,00% 11 Oktober 2011 10 tahun 11 Oktober 2021 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan I 
Tahap II Seri D

500.000 7,75% 14 Februari 2012 7 tahun 14 Februari 
2019

idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Sudah lunas 
tahun 2019

Obligasi 
berkelanjutan II 
Tahap I Seri D

601.000 8,00% 9 Juli 2013 7 tahun 9 Juli 2020 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan II 
Tahap II Seri C

398.000 9,75% 11 Juli 2014 5 tahun 11 Juli 2019 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Sudah lunas 
tahun 2019

Obligasi 
berkelanjutan II 
Tahap III

1.200.000 9,50% 7 Mei 2015 5 tahun 7 Mei 2020 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan III 
Tahap I Seri b

500.000 7,40% 3 Oktober 2017 3 tahun 3 Oktober 
2020

idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan III 
Tahap I Seri C

1.000.000 7,70% 3 Oktober 2017 5 tahun 3 Oktober 
2022

idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan III 
Tahap II Seri A

450.000 5,80% 16 Maret 2018 1 tahun 16 Maret 2019 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Sudah lunas 
tahun 2019

Obligasi 
berkelanjutan III 
Tahap II Seri b

1.050.000 6,90% 16 Maret 2018 3 tahun 16 Maret 2021 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

Obligasi 
berkelanjutan III 
Tahap II Seri C

2.000.000 7,10% 16 Maret 2018 5 tahun 16 Maret 2023 idAAA idAAA PT bank 
Mega, Tbk

MTN syariah 
Mudharabah 
Pegadaian I 
2018 Seri A

450.000 7,00% 6 Maret 2018 3 tahun 6 Maret 2021 idAAA”(sy) idAAA"(sy) PT bank 
Mega, Tbk

MTN syariah 
Mudharabah 
Pegadaian I 
2018 Seri b

50.000 7,00% 13 Maret 2018 3 tahun 13 Maret 2021 idAAA”(sy) idAAA"(sy) PT bank 
Mega, Tbk
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PengHargaan

PENGHARGAAN 
dAN SERTIfIKASI

Nama Penghargaan Kuswiyoto - Gerakan Menabung Emas 
Pertama di Indonesia secara serentak di 
12 Kantor Wilayah yang diikuti peserta 
terbanyak

Lembaga Pemberi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia

Acara Penghargaan Prestasi Indonesia Dunia

bidang Penghargaan Pemrakarsa Tabungan Emas Pertama

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 April 2019

Kategori Penghargaan Pelopor

Nama Penghargaan Kuswiyoto - Pendukung Launching buku 
Catatan Pagi Dokter Koboi Serentak 
Pertama di Indonesia, di 12 Kantor Wilayah 
dengan peserta terbanyak

Lembaga Pemberi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia

Acara Penghargaan Prestasi Indonesia Dunia

bidang Penghargaan Pendukung Launching buku Terbanyak

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 April 2019

Kategori Penghargaan Pelopor

Nama Penghargaan PT Pegadaian (Persero) - Gerakan 
Menabung Emas Pertama di Indonesia 
secara serentak di 12 Kantor Wilayah yang 
diikuti peserta terbanyak

Lembaga Pemberi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia

Acara Penghargaan Prestasi Indonesia Dunia

bidang Penghargaan Pemrakarsa Tabungan Emas Pertama

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 April 2019

Kategori Penghargaan Perusahaan

Nama Penghargaan Kuswiyoto - The Best CEO

Lembaga Pemberi Warta Ekonomi

Acara Warta Ekonomi Award

bidang Penghargaan The Best CEO

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 30 April 2019

Kategori Penghargaan Perusahaan Gadai

Nama Penghargaan 1st The Best Of The Best Human Capital of 
The Year 2019

Lembaga Pemberi Economic Review

Acara Indonesia Human Capital Award

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 16 Mei 2019

Kategori Penghargaan Human Capital of The Year

Nama Penghargaan Best Human Capital In Strategic Execution 
2019

Lembaga Pemberi Economic Review

Acara Indonesia Human Capital Award

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 16 Mei 2019

Kategori Penghargaan Strategic Execution

1

2
3 4

5
6
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7

9

11

8

10

12

Nama Penghargaan Mohammad Edi Isdwiarto (Human Capital 
Director PT Pegadaian (Persero))-The Big-2 
Most Outstanding Human Capital Director 
2019

Lembaga Pemberi Economic Review

Acara Indonesia Human Capital Award

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 16 Mei 2019

Kategori Penghargaan Most Outstanding Human Capital Director 
2019

Nama Penghargaan Juara Umum Indonesia Human Capital 
2019

Lembaga Pemberi Economic Review

Acara Indonesia Human Capital Award

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 16 Mei 2019

Kategori Penghargaan Most Outstanding Human Capital 2019

Nama Penghargaan PT Pegadaian (Persero) - Best Companies 
To Work For In Asia

Lembaga Pemberi HR Asia

Acara HR Asia Award

bidang Penghargaan Company

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 14 Juni 2019

Kategori Penghargaan The Best Companies To Work For In Asia

Nama Penghargaan 1 st The Best Risk Management

Lembaga Pemberi Economic Review

Acara Indonesia Enterprise Risk Management 
Award – III

bidang Penghargaan Company

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 03 Agustus 2019

Kategori Penghargaan SOE’s Company

Nama Penghargaan Pelibatan Komunitas dalam Menangani 
Sampah

Lembaga Pemberi The La Tofi School of CSR

Acara Nusantara CSR Award 2019

bidang Penghargaan CSR 

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 18 September 2019

Kategori Penghargaan Memilah Sampah Menabung Emas

Nama Penghargaan Gold Winner Market Dominance & Brand 
Strength

Lembaga Pemberi RRI

Acara Pro 3 RRI bUMN Award

bidang Penghargaan Penjualan

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 26 September 2019

Kategori Penghargaan Market Dominance & Brand Strength

7
8 9

10 11
12
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13

15

17

14

16

18

Nama Penghargaan Gold Award, The Implementation of The 
Gade Clean and Gold Program To Sustain 
Environmental, Hygiene, Empower Middle 
to Lower Class Society and Acquire New 
Customers for PT Pegadaian (Persero)

Lembaga Pemberi Union of Japanese Scientist and Engineers 
(UJSE)

Acara International Convention of Quality Control 
Circles 2019

bidang Penghargaan PKbL CSR

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 26 September 2019

Kategori Penghargaan The Gade Circle

Nama Penghargaan Indonesia Best Employer Brand Awards 
2019

Lembaga Pemberi World HRD Congress

Acara Employer Branding Awards

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 24 Oktober 2019

Kategori Penghargaan Best Employer Brand

Nama Penghargaan Kinerja Keuangan Sangat bagus

Lembaga Pemberi Infobank

Acara Infobank Award

bidang Penghargaan Finance

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 28 Oktober 2019

Kategori Penghargaan The Financial Performance Throughout 
2018

Nama Penghargaan The Best Innovation and Business In 
Financial Industry 2019

Lembaga Pemberi business News

Acara business News Awards 2019

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 November 2019

Kategori Penghargaan Business Transformation For Excellence 
Performance

Nama Penghargaan The Best Vision and Mission In Financial 
Industry 2019

Lembaga Pemberi business News

Acara business News Awards 2019

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 November 2019

Kategori Penghargaan Business Transformation For Excellence 
Performance

Nama Penghargaan The Best Growth Strategy in Financial 
Industry 2019

Lembaga Pemberi business News

Acara business News Awards 2019

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 November 2019

Kategori Penghargaan Business Transformation For Excellence 
Performance

18
17

161513
14

PENGHARGAAN dAN SERTIfIKASI
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19

21

23

20

22

24

Nama Penghargaan The Best CEO In Financial Industry 2019

Lembaga Pemberi business News

Acara business News Awards 2019

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 November 2019

Kategori Penghargaan Business Transformation For Excellence 
Performance

Nama Penghargaan Business Transformation for Excellence 
Performance

Lembaga Pemberi business News

Acara business News Awards 2019

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 06 November 2019

Kategori Penghargaan Business Transformation For Excellence 
Performance

Nama Penghargaan Top Digital Awards kategori Top Digital 
2019 on digital service for Millenial

Lembaga Pemberi IT Works

Acara IT Works Top Digital Awards

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 26 November 2019

Kategori Penghargaan Top Digital Service for Millenial

Nama Penghargaan Indonesia Humane Entrepreneurship 
Award 2019

Lembaga Pemberi International Council for Small business 
Indonesia

Acara Indonesia Humane Entrepreneurship 
Award 2019 

bidang Penghargaan Human Capital

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 05 Desember 2019

Kategori Penghargaan Indonesia Humane Entrepreneurship

Nama Penghargaan Pariwara Media Televisi Terbaik sub 
kategori Fintech dan Pegadaian

Lembaga Pemberi OJK

Acara Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019

bidang Penghargaan Financial Technology

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 05 Desember 2019

Kategori Penghargaan Pariwara Mitra Televisi Terbaik

Nama Penghargaan Pariwara Media Cetak Massa Terbaik sub 
kategori Fintech dan Pegadaian

Lembaga Pemberi OJK

Acara Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019

bidang Penghargaan Financial Technology

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 05 Desember 2019

Kategori Penghargaan Pariwara Mitra Televisi Terbaik

24

23

22

2120
19
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25

27

26
Nama Penghargaan Pariwara Media Online Terbaik sub 

kategori Fintech dan Pegadaian

Lembaga Pemberi OJK

Acara Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019

bidang Penghargaan Financial Technology

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 05 Desember 2019

Kategori Penghargaan Pariwara Mitra Televisi Terbaik

Nama Penghargaan Indonesia Trusted Companies 

Lembaga Pemberi Corporate Governance Perception Index

Acara GCG Award

bidang Penghargaan Company

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 11 Desember 2019

Kategori Penghargaan Trusted Company Based On Corporate 
Governance Perception Index (CGPI)

Nama Penghargaan bUMN Terbaik Tahun 2019

Lembaga Pemberi Majalah Investor

Acara Investor Award

bidang Penghargaan Financial

Kriteria Penilaian Nasional

Tanggal Perolehan 12 Desember 2019

Kategori Penghargaan bidang Keuangan Sektor Pembiayaan 
dan Keuangan Lainnya di Tokoh Financial 
Indonesia & bUMN terbaik 2019

25 26 27

PENGHARGAAN dAN SERTIfIKASI
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SertifikaSi

Dalam aktivitas usaha, Perseroan merujuk pada standar pelaksanaan yang sudah terakreditasi yaitu:

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

29 Maret 2019
Jenis Sertifikat

Sertifikat Penghargaan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja
Dikeluarkan Oleh

Kementerian Ketenaga kerjaan Republik 
Indonesia
Masa berlaku Hingga

29 Maret 2019 – 29 Maret 2022

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

17 Januari 2017
Jenis Sertifikat

Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP)
Dikeluarkan Oleh

badan Nasional Sertifikasi Profesi (bNSP)
Masa berlaku Hingga

17 Januari 2017–17 Januari 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

23 September 2019
Jenis Sertifikat

ISO 27001 : 2013
Dikeluarkan Oleh

british Standards Institution (bSI)
Masa berlaku Hingga

british Standards Institution (bSI)

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

27 Desember 2018
Jenis Sertifikat

Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 
Gemologi
Dikeluarkan Oleh

QACS International
Masa berlaku Hingga

27 Desember 2018–27 Desember 2021

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

17 September 2018
Jenis Sertifikat

ISO 9001 : 2015 PT TUV SUD
Dikeluarkan Oleh

TUV SUD
Masa berlaku Hingga

17 September 2018–w15 November 2021
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PERISTIWA 
PENTINg

Pengangkatan 
Kuswiyoto 
sebagai Direktur 
Utama Pegadaian.

Pegadaian Meresmikan 
bank Sampah 
di banyuwangi.

Pegadaian & 11 
Perguruan Tinggi 
bekerjasama 
dalam Program 
Magang bersertifikat.

Pegadaian Menyalurkan Kredit Ultra Mikro 
Disaksikan Oleh Presiden Jokowi.

Pengundian Hadiah 
Kemilau Emas 
Pegadaian kepada 
Nasabah dengan 
Total Emas Seberat 
750 Gram.

Pegadaian Menjalin 
Kerjasama dengan 
Tokopedia dengan 
Peluncuran Fitur Jual 
beli Emas Online.

Dirut Pegadaian 
Melaksanakan 
Program Pegadaian 
Goes to Campus 
dan Grab Talent di 
Universitas Padjadjaran.

04 JANUARI

24 JANUARI

11 FEBRUARI

01 MARET

16 JANUARI

30 JANUARI

25 FEBRUARI
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Pegadaian 
Melaksanakan Program 
CSR “Pegadaian bersih-
bersih” di Kota Palu.

Pegadaian Meraih 
Rating idAAA dalam 
Pemeringkatan Obligasi 
oleh PEFINDO.

Pegadaian 
Memberangkatkan 
2.512 Pemudik dalam 
Program Mudik bersama 
Pegadaian Naik 25% 
Dibanding Tahun 2018.

Ribuan Warga Tumpah 
Ruah Ikuti Jalan Sehat 
bUMN Hadir Untuk 
Negeri di Pulau buru.

Pegadaian Mencatatkan 
Rekor Lembaga Prestasi 
Rekor Indonesia Dunia 
(LEPRID) kategori 
Pembukaan Tabungan 
Emas Terbanyak.

Pegadaian Merayakan 
HUT ke-118.

Pegadaian Meraih 
Penghargaan HR Asia 
Best Companies to 
Work For in Asia 2019.

bersama Ibu Negara 
Iriana Jokowi, 
Pegadaian Memberikan 
Edukasi Program 
Indonesia bersih 
di bekasi.

06 MARET

24 APRIl

31 MEI

18 AGUSTUS

06 APRIl

01 APRIl

14 JUNI

16 SEPTEMBER
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Program CSR Pegadaian 
Memilah Sampah 
Menabung Emas Meraih 
Penghargaan Nusantara 
CSR Award 2019.

Pegadaian Meraih 
Penghargaan 
Internasional sebagai 
Indonesia Best 
Employer brand dalam 
World HRD Congress.

Pegadaian Meraih 
Penghargaan sebagai 
bUMN Terbaik 2019 
Kategori Sektor 
Pembiayaan dan 
Keuangan Lainnya.

Perseroan Melakukan Peluncuran Pegadaian 
Corporate University sebagai Lembaga Pendidikan 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di 
Sentra Diklat Surabaya.

Pegadaian Memberikan 
bantuan Ambulans 
Senilai 1,15 M kepada 
PMI Provinsi DIY.

Dirut Pegadaian 
Kuswiyoto Memperoleh 
Penghargaan TOP 
Leader on Digital 
Implementation 2019.

Pegadaian Melakukan 
Pengundian 
Hadiah badai Emas 
sebagai Apresiasi 
kepada Nasabah.

18 SEPTEMBER

24 OKTOBER

12 DESEMBER

19 DESEMBER

27 SEPTEMBER

27 NOVEMBER

12 DESEMBER

PERISTIWA PENTINg
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Tetap bisa beli emas 
disaat jogging tanpa repot

Cukup dengan Pegadaian Digital, 
segala aktivitas pun lancar!
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 Laporan Dewan Komisaris 26

 Laporan DireKsi 32

 pernYaTaan DireKsi TenTanG  
 TanGGUnG JawaB aTas  
 Laporan TaHUnan 2019 40

Laporan 
Manajemen
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 
kita semua, sehingga PT Pegadaian (Persero) dapat melalui 
tahun 2019 dengan capaian kinerja yang sangat baik. Suatu 
kehormatan bagi saya mewakili Dewan Komisaris untuk 
menyajikan laporan pengawasan terhadap kinerja Perseroan 
untuk Tahun Buku 2019.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan 
dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, 
bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan 
Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan 
Komisaris melakukannya secara independen, berpedoman 
kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan 
Komisaris dalam tahun 2019 meliputi perencanaan dan 
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP), Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, 
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan penerapan 
Budaya Perseroan serta pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Kondisi EKonomi dan industri Gadai 
2019

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menghadapi tantangan 
yang cukup berat, baik dari sektor eksternal maupun internal. 
Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan 
Tiongkok telah membuat arus dan volume perdagangan dunia 
mengalami penurunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di 
banyak negara mengalami perlambatan. Hal tersebut juga 
berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta 
aktivitas dunia usaha di dalam negeri.

Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah telah melakukan 
langkah-langkah nyata melalui instrument fiskal dan kebijakan 
di sektor riil yang didukung oleh relaksasi kebijakan moneter 
oleh Bank Indonesia. Sinergi yang kuat antara institusi kebijakan 
fiskal dan moneter tersebut telah mampu meminimalisasi 
dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, 
sehingga stabiltas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga 
untuk mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan 
nasional di tahun 2019.

Perekonomian nasional tahun 2019 tumbuh 5,02%, yang 
bersumber dari kontribusi konsumsi rumah tangga dan 
Pemerintah yang masing-masing tumbuh 5,2% dan 4,7%. 
Selain itu, pembentukan modal tetap bruto tumbuh moderat 
sebesar 4,7%, yang dipengaruhi oleh terjaganya fundamental 
perekonomian domestik, di tengah peningkatan risiko 
ketidakpastian global yang mempengaruhi persepsi investor. 
Sementara itu, kinerja ekspor dan impor masih terbatas sejalan 
dengan perkembangan melemahnya perdagangan dunia dan 
turunnya harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara.

Dalam kondisi yang relatif menantang tersebut, tingkat inflasi 
dapat dikendalikan pada tingkat sebesar 2,72% atau merupakan 
tingkat terendah yang dicapai dalam kurun waktu 20 tahun 
terakhir, sehingga turut berkontribusi pada pertumbuhan 
permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS 
cenderung menguat atau mengalami apresiasi 3,9% (EoP) 
dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam APBN 2019. 
Hal ini seiring dengan terjaganya cadangan devisa nasional 
serta masuknya aliran modal asing ke dalam negeri akibat 
perbaikan credit rating Indonesia sebagai wujud kepercayaan 
investor terhadap perekonomian Indonesia. Sementara itu, 
perkembangan harga emas dunia tahun 2019 menunjukkan 
trend yang meningkat akibat perang dagang AS dan Tiongkok 
yang masih berlanjut.

Di tengah kondisi tersebut, industri gadai menunjukkan 
perkembangan yang cukup baik. Hal ini salah satunya ditandai 
dengan pertumbuhan aset industri gadai yang meningkat 
cukup tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
total aset industri gadai tahun 2019 mengalami pertumbuhan 
sebesar 23,84%. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, 
jumlah pemain di industri gadai justru mengalami penurunan, 
yaitu dari 91 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 83 
perusahaan tahun 2019.

Laporan 
Dewan Komisaris
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PEnilaian KinErja dirEKsi

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya 
mengelola Perseroan secara baik sesuai dengan Arahan 
Pemegang Saham dan RKAP 2019, terencana dan selalu 
menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan 
strategi bisnis Perseroan tahun 2019, Direksi telah mengambil 
langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja 
Perseroan, antara lain melalui upaya peningkatan kapabilitas 
internal, branch transformation, digitalisasi proses bisnis, dan 
inovasi produk.

Dari aspek keuangan, Pegadaian mampu menjaga kinerja 
keuangan yang secara umum mengalami pertumbuhan. Total 
aset Perseroan tahun 2019 mencapai Rp65.324 miliar atau 
tumbuh 23,74% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 
103,69% dari target RKAP 2019. Pegadaian juga mampu 
membukukan Outstanding Loan (OSL) sebesar Rp50.366 
miliar atau tumbuh 23,28% dibandingkan tahun sebelumnya 
dan mencapai 108,37% target RKAP 2019.

Dengan kinerja yang sangat baik tersebut, laba bersih 
yang dibukukan Pegadaian tahun 2019 meningkat 11,98% 
dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp3.108 miliar. 
Pencapaian laba bersih tersebut juga melampaui target 
RKAP 2019.

Dari aspek operasional, Pegadaian dapat meningkatkan jumlah 
nasabah (CIF) sebesar 30,9%, barang jaminan sebesar 27,16%, 
omzet uang pinjaman sebesar 10,81%, outstanding sisa uang 
pinjaman sebesar 23,28%, dan pendapatan sewa modal 
15,56% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

Atas pencapaian yang baik tersebut, Dewan Komisaris 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh 
jajarannya. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi dan 
jajarannya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan 
kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Dewan Komisaris menjalankan 
fungsi pengawasan yang efektif 
untuk memastikan Pegadaian 
dikelola sesuai peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku dan dapat memberikan 
nilai tambah bagi seluruh 
pemangku kepentingan.

Ina Primiana
Komisaris Utama/Komisaris Independen
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PEnGawasan imPlEmEntasi stratEGi

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi dengan penuh tanggung 
jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
pengawasan, Dewan Komisaris telah membuat program 
kerja Dewan Komisaris tahun 2019 yang secara umum dapat 
dikelompokkan dalam kegiatan analisa Laporan Keuangan dan 
perkembangan kegiatan Perseroan, rapat Dewan Komisaris, 
pemberian nasihat/pengarahan kepada Direksi, pengamatan/
kunjungan langsung ke Kantor Wilayah/Cabang/Unit, program 
pengenalan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, 
serta laporan kepada Pemegang Saham. Untuk mendukung 
pelaksanaan tugas, sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku Dewan Komisaris juga membentuk 
Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris 
secara independen sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Pada RKAP 2019, Direksi telah menetapkan sejumlah target 
dan strategi yang dijalankan untuk mencapai target-target 
tersebut. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah 
mengawasi implementasi strategi perseroan, yang antara 
lain dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap bulan 
terhadap implementasi strategi perseroan yang dilakukan oleh 
Direksi dengan membandingkan realisasi dengan target-target 
yang telah ditetapkan dalam RKAP 2019 dan apabila dianggap 
perlu melalui Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian, telaahan dan 
melakukan rapat dengan Direktorat dan Divisi terkait secara 
rutin setiap bulan dan tidak rutin apabila terdapat pertanyaan 
dan informasi yang dibutuhkan. Setiap bulan Dewan Komisaris 
memberikan arahan dan saran kepada Direksi atas hal-hal 
yang menjadi perhatian Dewan Komisaris yang memerlukan 
tidak lanjut dari Direksi.

Dalam rangka untuk mendorong dan memberikan motivasi 
kepada seluruh unit perseroan dan untuk mendapatkan 
gambaran atas kemajuan/perkembangan maupun 
permasalahan perseroan maupun SDM perseroan secara 
nyata dan rapat bersama Direksi di kantor wilayah, maka 
Dewan Komisaris melakukan pengamatan langsung/kunjungan 
ke Kantor Wilayah/Cabang/Unit. Kunjungan langsung tersebut 
antara lain dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja di Kantor 
Wilayah, Rakernas PT Pegadaian (Persero) tahun 2019 dan exit 

meeting Audit KAP dan pengenalan Dewan Komisaris yang 
baru ditetapkan Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengirimkan 
surat tanggapan, rekomendasi, persetujuan, dan laporan 
sebanyak 50 surat terdiri atas 12 surat kepada Pemegang 
Saham dan 38 surat kepada Direksi dan pihak lain. Surat 
kepada Pemegang Saham antara lain mengenai Permohonan 
Persetujuan Usulan Jumlah Anggota Komite yang bukan 
berasal dari Anggota Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan 
Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018, Tanggapan Dewan 
Komisaris atas Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 
2018, Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen 
Berkala Tahun 2019, Usulan penunjukan KAP untuk mengaudit 
Laporan Keuangan Pegadaian Tahun Buku 2019, RKA dan KPI 
Dewan Komisaris dan Tanggapan atas RKAP 2020.

Tahun 2019, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat 
sebanyak 25 kali, terdiri atas Rapat Dewan Komisaris dengan 
Direksi sebanyak 12 kali dan Rapat internal Dewan Komisaris 
dengan perangkatnya sebanyak 13 kali. Di samping rapat fisik, 
Dewan Komisaris dapat berdiskusi baik dengan Direksi maupun 
dengan Komite secara informal melalui media telekomunikasi.

mEKanismE dan FrEKuEnsi PEmbErian 
nasihat

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi telah 
terjalin dengan baik dengan mengedepankan prinsip saling 
menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan 
Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi 
untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perseroan 
yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan.

Dalam forum tersebut Dewan Komisaris dapat meminta 
penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja 
Perseroan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan 
Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Sepanjang 
tahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan 12 kali rapat 
gabungan dengan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris, yaitu 
Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi melakukan rapat dengan mengundang Direktorat 
dan Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang 
menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Laporan Dewan Komisaris
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Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan 
pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris juga memberikan 
nasihat dan rekomendasi kepada Direksi tanpa harus terlibat 
dalam operasional Perseroan. Beberapa rekomendasi dan 
arahan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi 
sepanjang tahun 2019, antara lain:
1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyaluran Dana 

Program Kemitraan melalui BUMN Khusus
2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan 

Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perseroan 
PT Pegadaian (Persero)

3. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan 
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan 
Pengawasan Intern (SPI) PT Pegadaian (Persero)

4. Persetujuan Penambahan Divisi Hubungan Kelembagaan 
pada Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pegadaian 
(Persero)

5. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Calon 
Direksi pada Anak Perseroan (PT Pesonna Indonesia Jaya)

6. Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan 
Persetujuan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

7. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Usulan Perubahan 
Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero)

8. Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris atas Rancangan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pegadaian 
(Persero) Tahun 2020

9. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan 
Tertulis untuk Perubahan Struktur Organisasi Korporat PT 
Pegadaian (Persero)

10. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Update Permohonan 
Tanggapan Tertulis Penawaran Umum Berkelanjutan IV 
Obligasi dan Sukuk Pegadaian dan/atau Penerbitan Surat 
Utang Lainnya Tahun 2020.

PandanGan atas ProsPEK usaha yanG 
disusun dirEKsi

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek bisnis gadai ke 
depan secara umum masih baik. Hal ini ditandai dengan 
banyaknya pemain baru di bisnis gadai. Oleh karena itu, dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat dan dalam rangka 
mempertahankan dan meningkatkan bisnisnya, mulai tahun 
2019 Pegadaian telah melaksanakan program transformasi 
untuk mendukung produk gadai di samping mengeluarkan 
produk-produk baru non-gadai yang berbasis digital.

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mendukung RKAP 
2020 dengan mempertimbangkan bahwa proses penyusunan 
RKAP 2020 telah dilakukan dengan usaha terbaik untuk 
memenuhi arahan Pemegang Saham sebagaimana yang 
diamanatkan dalam aspirasi pemegang saham Shareholders 
Aspiration Letter (SAL) untuk penyusunan RKAP 2020. 
Target/proyeksi RKAP 2020 ditetapkan menantang namun 
realistis dengan target pertumbuhan double digit untuk 
target Outstanding Loans tumbuh 16,56%, nasabah tumbuh 
16,89%, dan Fee Based Income tumbuh 42,59%. Penetapan 
sasaran strategis, kebijakan dan program kerja perseroan 
maupun per-direktorat selaras dengan sasaran strategis yang 
direncanakan dalam RJPP 2019–2023 serta didukung dengan 
asumsi dasar yang meliputi indikator ekonomi makro, sektor 
eksternal industri dan kemampuan internal perseroan yang 
memadai. Program kerja dan anggaran biaya perseroan telah 
didukung dengan proses integrasi dan alignment antar unit 
kerja sehingga pengelolaan anggaran biaya mampu mereduksi 
overlapping program kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris 
berpandangan bahwa target-target yang ditetapkan oleh 
Direksi dalam RKAP 2020 merupakan target yang realistis 
dan dapat dicapai oleh Manajemen dengan memperhatikan 
upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, 
memperkuat implementasi teknologi informasi, penguatan 
sistem pengendalian internal (first line defense dan second 
line defense) dan mengoptimalkan fungsi manajemen 
risiko dalam setiap aktivitas Perseroan untuk menghindari 
terjadinya kecurangan, serta memastikan infrastruktur dapat 
dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung aktivitas 
pemasaran dan penjualan produk dan fitur yang dimiliki melalui 
berbagai media, guna meningkatkan brand awareness.

Namun demikian, Dewan Komisaris mengingatkan Direksi 
agar menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam 
menghadapi pandemi covid 19 yang berdampak cukup 
besar terhadap perekonomian nasional. Direksi diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko 
dengan mitigasi risiko yang lebih tajam agar Perseroan 
terhindar dari risiko-risiko yang ditimbulkan sebagai dampak 
dari pandemi covid 19, termasuk dalam aspek operasional 
yang mengharuskan sebagian pegawai Perseroan bekerja 
dari rumah (work from home).
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PandanGan atas PEnEraPan tata KElola 
PErusahaan

Pegadaian telah menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/
GCG) pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG 
berpedoman pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan 
GCG di seluruh jenjang organisasi Perseroan telah disesuaikan 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di Perseroan 
telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan 
yang berkelanjutan. Organ GCG baik yang berada di bawah 
Dewan Komisaris maupun di bawah Direksi telah menjalankan 
fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah 
menjalin kerjasama yang baik.

Tahun 2019, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi 
dan Nominasi yang disatukan dengan Komite Manajemen 
Risiko, sehingga menjadi Komite Manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite ini merupakan 
bagian dari langkah Pegadaian untuk terus meningkatkan 
kualitas penerapan GCG.

Tahun 2019, Pegadaian telah melakukan pengukuran 
penerapan GCG dengan mengacu pada Keputusan 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.
MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance). Penilaian penerapan GCG Perseroan 
berdasarkan assessment GCG tahun 2019 mencapai total skor 
98,45% atau mencapai kualifikasi “Sangat Baik”, atau lebih 
baik dari tahun 2018 dengan skor 98,21%.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
Direksi dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara 
optimal dalam menerapkan GCG dalam mengelola Perseroan 
selama tahun 2019. Saran Dewan Komisaris agar penerapan 
GCG yag sangat baik tersebut tetap dipertahankan dan 
senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi 
hasil assessment GCG tahun 2019.

Namun demikian, Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi 
untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG, 
baik itu menyangkut organ, struktur maupun mekanisme 
pelaksanaannya. Salah satu perhatian Dewan Komisaris adalah 
tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

PEnilaian atas KinErja KomitE di bawah 
dEwan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite 
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019. Komite Audit dan 
Komite Manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi, telah 
menunjukkan kinerja yang berkualitas dengan menjunjung 
standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian 
internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam 
pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan 
eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, Komite Audit telah mengadakan rapat 
sebanyak 28 kali rapat meliputi 13 kali rapat dengan Dewan 
Komisaris dan 15 kali rapat dengan mengundang Direktorat 
Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan Satuan Pengawasan 
Intern (SPI) serta Divisi terkait.

Sementara Komite Manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi telah memiliki sistem manajemen risiko yang 
memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang 
dihadapi Perseroan, termasuk juga yang terkait kebijakan 
tantiem, remunerasi dan talent mapping. Selama tahun 2019, 
Komite Manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi telah 
melaksanakan rapat sebanyak 28 kali rapat, meliputi 13 kali 
rapat dengan Dewan Komisaris dan 15 kali rapat dengan 
Divisi terkait.

PandanGan dan PEran dEwan Komisaris 
dalam WhistlebloWing system

Dewan Komisaris memberikan arahan dalam penyusunan 
whistleblowing system dan mendukung pengawasan 
penerapan sistem tersebut di Pegadaian sebagai bagian 
dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Guna 
meningkatkan efektivitas penerapan whistleblowing system 
dalam mendeteksi fraud atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh pihak internal perseroan, Perseroan telah menerapkan 
kebijakan terkait whistleblowing system.

Laporan Dewan Komisaris
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Saat ini Pegadaian memiliki unit kerja yang bertugas 
menangani efektivitas penerapan whistleblowing system, 
yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta memiliki 
hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada 
Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memperkenalkan 
whistleblowing system kepada para karyawan melalui program 
sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
Whistleblowing System.

PErubahan KomPosisi dEwan Komisaris

Selama tahun 2019 jumlah dan komposisi Dewan Komisaris 
Pegadaian mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan 
pertama berdasarkan RUPS tanggal 29 Mei 2019, dilakukan 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris 
yaitu Sdr. Wahyu Wibowo menggantikan Sdr. Bandung 
Pardede sebagai Komisaris. Adapun perubahan kedua 
adalah berdasarkan RUPS tanggal 17 Oktober 2019 telah 
dilakukan pengangkatan Sdr. Sudarto menggantikan Sdr. 
Heru Subiyantoro sebagai Komisaris.

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris per 
31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

ina primiana Komisaris Utama/Komisaris independen

satya arinanto Komisaris

Fadlansyah Lubis Komisaris

Umiyatun Hayati Triastuti Komisaris

wahyu wibowo Komisaris

sudarto Komisaris

Atas nama Dewan Komisaris, kami memberikan apresiasi 
dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bandung 
Pardede dan Bapak Heru Subiyantoro atas dedikasinya selama 
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

aPrEsiasi

Pencapaian kinerja Pegadaian pada tahun 2019 tidak lepas dari 
dukungan segenap pemangku kepentingan. Dewan Komisaris 
mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, 
nasabah, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan 
lainnya atas kepercayaannya yang mendukung kelangsungan 
usaha Pegadaian. Dewan Komisaris memberikan apresiasi 
kepada jajaran Direksi yang telah mengelola Perseroan dalam 
mencapai posisi keuangan yang kokoh.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian 
BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah 
melakukan fungsi pengawasan dan mendukung ketahanan 
bisnis Pegadaian di sepanjang tahun 2019. Pegadaian 
berkomitmen dalam memberikan nilai dan manfaat yang 
berkelanjutan kepada nasabah, pemangku kepentingan dan 
masyarakat Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2020

Ina Primiana
Komisaris Utama/Komisaris Independen
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya yang tak terhingga 
kepada kita semua. Pada kesempatan yang baik ini izinkan 
kami menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk 
Tahun Buku 2019. Secara umum, pencapaian kinerja PT 
Pegadaian (Persero) sangat baik. Tidak hanya pada aspek 
keuangan namun juga aspek non-keuangan kendatipun kondisi 
perekonomian global dan nasional masih sangat menantang.

analisis EKonomi dan industri Gadai

Kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2019 terus mengalami 
kontraksi. Memburuknya hubungan dagang antara Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok memberikan dampak yang sangat 
besar terhadap perekonomian dunia, terlebih bagi negara-
negara yang menjadikan AS dan Tiongkok sebagai mitra 
dagang utamanya. Ekonomi Tiongkok dan AS pun tumbuh 
melambat, bahkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 
2019 tercatat sebagai yang terendah dalam 29 tahun terakhir.

Selain konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok, 
perekonomian dunia juga banyak dipengaruhi oleh isu-isu 
geopolitik, seperti Brexit yang terjadi di Inggris dan demo 
besar yang terjadi di Hong Kong juga turut berkontribusi 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Memburuknya kondisi ekonomi global juga membuat pasar 
keuangan dunia mengalami ketidakpastian. Bank sentral di 
berbagai negara melakukan stimulus fiskal dan memperlonggar 
kebijakan moneter, termasuk menurunkan suku bunga acuan. 
The Federal Reserve (bank sentral AS) sepanjang tahun 2019 
tercatat dua kali melakukan penurunan suku bunga Federal 
Funds Rate (FFR) menjadi 1,75% dari sebelumnya 2,50%. Di 
samping menurunkan suku bunga, The Fed juga menerapkan 
kebijakan yang akomodatif, yaitu melalui pembelian surat-
surat berharga untuk mengatasi pengetatan likuiditas di 
sistem keuangan AS. Kebijakan yang diterapkan oleh The 
Fed tersebut berdampak kepada masuknya aliran modal asing 
ke emerging market, seperti Tiongkok, India, Brazil, Thailand, 
dan Filipina, termasuk juga Indonesia.

Di tengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang tertekan, 
Indonesia masih mampu untuk membukukan pertumbuhan 
ekonomi yang cukup baik. Kendati lebih rendah dibandingkan 
tahun sebelumnya, namun Indonesia dengan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,02% tercatat sebagai negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok dalam 
kelompok negara-negara G20.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga didukung oleh konsumsi 
rumah tangga yang masih cukup kuat sejalan dengan kondisi 
inflasi yang terjaga pada level yang rendah, yaitu 2,72%, 
menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,13%. Laju 
inflasi yang stabil didorong oleh terkendalinya komponen 
harga bahan pangan seiring dengan terjaganya produktivitas 
dan distribusi stok bahan pangan di dalam negeri.

Pengendalian inflasi juga didukung oleh komitmen kuat 
Pemerintah dalam menjaga inflasi komponen harga barang 
yang diatur Pemerintah seperti harga bahan bakar dan 
energi. Peran aktif Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk 
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga 
inflasi juga sudah semakin membaik.

Stabilnya kondisi ekonomi Indonesia juga tercermin dari 
pergerakan nilai tukar Rupiah yang mengalami apresiasi 
terhadap Dolar AS dengan volatilitas yang lebih rendah 
dibandingkan tahun 2018. Selain itu, indikator neraca 
perdagangan dan neraca transaksi berjalan tahun 2019 juga 
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati masih 
mengalami defisit, namun defisit neraca perdagangan tahun 
2019 sudah jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, 
yaitu sebesar 3,2 miliar Dolar AS atau Rp43,8 triliun dari tahun 
tahun sebelumnya sebesar 8,7 miliar Dolar AS sama dengan 
Rp119,2 triliun.

Di tengah tantangan ekonomi tersebut di atas, tahun 2019 
industri masih dapat membukukan pertumbuhan yang cukup 
baik. Total aset industri gadai tahun 2019 menurut data Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) mengalami peningkatan sebesar 23,84% 
menjadi Rp65,66 triliun. OJK terus berupaya untuk menata 
industri gadai sejak diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 31/
POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Laporan 
DireKsi
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Tahun 2019 juga diwarnai dengan penurunan minat masyarakat 
Indonesia terhadap produk emas yang pada tahun 2019 
mengalami penurunan sekitar 8,00%. Namun hal tersebut 
tidak memberikan dampak yang besar terhadap bisnis emas 
Pegadaian, jumlah nasabah tabungan emas maupun penjualan 
emas Pegadaian masih mengalami pertumbuhan dibandingkan 
tahun 2018.

tantanGan yanG dihadaPi

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 menjadi 
tantangan utama yang dihadapi Pegadaian. Namun, tantangan 
tersebut juga dihadapi oleh seluruh pelaku usaha di tanah air. 
Menghadapi tantangan tersebut, Pegadaian terus fokus pada 
strategi pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam 
rencana bisnis Perseroan.

Dibukanya kesempatan kepada pihak swasta, baik perorangan 
maupun badan usaha untuk menjalankan bisnis gadai juga 
menjadi tantangan yang dihadapi Perseroan tahun 2019. 
Tingkat persaingan industri gadai mengalami peningkatan yang 
cukup tajam. Setiap pemain berlomba untuk menarik konsumen 

dengan memberikan penawaran yang menarik. Menghadapi 
kondisi tersebut, Pegadaian fokus pada upaya peningkatan 
kualitas layanan kepada pelanggan. Pegadaian melakukan 
peningkatan kualitas layanan seraya terus menyempurnakan 
produk yang ditawarkannya. Strategi tersebut terbukti mampu 
membawa Pegadaian untuk mempertahankan dan terus 
memperkokoh kepemimpinannya di industri gadai di tanah air.

Salah satu upaya yang dilakukan Pegadaian untuk 
terus memperkokoh kepemimpinannya adalah dengan 
mengembangkan layanan yang berbasis digital. Hal ini 
dikarenakan trend perkembangan bisnis keuangan berbasis 
teknologi (financial technology) yang dapat menjadi substitusi 
layanan yang diberikan Pegadaian. Para fintech tersebut 
menyediakan produk substitusi yang dapat menjangkau 
masyarakat yang unbankable.

Pengembangan produk 
digital bukan hanya untuk 
memberikan kemudahan 
bagi pelanggan, tetapi juga 
menjadi sumber pendapatan 
baru bagi Pegadaian.

Kuswiyoto
Direktur Utama
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Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi Pegadaian adalah 
kultur kerja, kapasitas Human Capital dan infrastruktur 
teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan untuk 
perbaikan proses bisnis internal untuk menjalankan program 
transformasi. Untuk itu, Perseroan terus berupaya untuk 
meningkatkan kompetensi dan kapasitas Human Capital 
dengan menjalankan program pengembangan kompetensi 
secara berkesinambungan.

KEbijaKan stratEGis PEGadaian

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis baik yang berasal 
dari eksternal maupun internal, Perseroan telah mengambil 
sejumlah kebijakan strategis agar dapat mencapai target yang 
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) 2019.

Untuk menjawab tantangan digital, tahun 2019 Perseroan 
melakukan digitalisasi proses bisnis seperti pick up and 
delivery service untuk Agen maupun Gadai Online. Perseroan 
juga melakukan modernisasi penyimpanan barang jaminan 
dan alat taksir, mengembangkan aplikasi kerjasama B2B 
untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan layanan 
kepada nasabah.

Digitalisasi proses bisnis tersebut merupakan bagian dari fase 
yang dilalui Pegadaian untuk mewujudkan visi perseroan yang 
baru, yaitu “Menjadi The Most Valuable Financial Company di 
Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama 
Masyarakat”.

Selain itu, Perseroan juga melakukan branch transformation 
dengan me-redesign model bisnis, penataan outlet dan 
klasifikasi cabang, menyesuaikan dengan struktur organisasi 
dan tata kerja (SOTK) Kanwil, Cabang, Area, dan UPC/S untuk 
perbaikan pelayanan, kemudahan nasabah mendapatkan 
akses pendanaan melalui agen.

Pegadaian juga melakukan inovasi produk dengan 
meluncurkan produk Gadai Efek dan Arrum Umroh. Peluncuran 
produk tersebut merupakan respon Pegadaian terhadap 
peluang pasar yang selama ini belum tergarap dengan baik. 
Dengan komitmen untuk selalu menciptakan produk dan 
layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, Pegadaian 
akan terus melakukan inovasi terkait produk dan layanan yang 
ditawarkan kepada masyarakat.

Seluruh kebijakan strategis yang dijalankan Pegadaian tahun 
2019 juga ditunjang dengan perbaikan kapabilitas internal 
dengan peningkatan kemampuan dan kinerja karyawan, 
internalisasi corporate culture, membangun sistem teknologi 
informasi yang mampu mendorong kemajuan bisnis. Selain itu, 
Pegadaian juga melakukan digitalisasi program pemasaran 
serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang 
menunjang operasional Perseroan.

Dalam rangka bertahan dalam era digital dan teknologi, 
Pegadaian melakukan beberapa perubahan untuk menghadapi 
kompetisi baru tersebut, di antaranya dengan melakukan :
•	 Pengembangan bisnis dengan melakukan diversifikasi 

maupun inovasi produk seperti digital micro & 
consumer lending serta fee based product sehingga 
bisa menyediakan layanan jasa keuangan yang lebih 
beragam, tanpa meninggalkan core business Perseroan 
di sektor gadai.

•	 Perubahan model operasi di mana model transaksi yang 
semula lebih tradisional dan bersifat paper based, menjadi 
berbasis digital sehingga proses transaksi nasabah menjadi 
lebih efisien serta end to end journey yang harus dilalui 
nasabah menjadi lebih mudah dan singkat.

•	 Perubahan saluran penjualan dari tradisional (melalui 
kantor cabang) menjadi multichannel (cabang, dan sales 
force, serta agen dan kanal digital).

•	 Perluasan segmentasi nasabah, dari fokus segmen 
nasabah mass market (menengah kebawah) menjadi mass 
serta mass affluent dan affluent yang spesifik.

•	 Perubahan budaya perseroan karena transformasi 
membutuhkan komitmen seluruh lapisan insan Pegadaian, 
oleh karena itu dibutuhkan budaya perseroan yang lebih 
kuat, dimana perubahan budaya tersebut dirasa lebih 
relevan dan sesuai dengan fokus transformasi saat ini.

KinErja PEGadaian 2019

Tahun 2019, secara umum Pegadaian berhasil membukukan 
kinerja keuangan yang sangat baik dan mencapai kinerja 
operasional yang optimal. Dari aspek keuangan, total 
pendapatan usaha yang dibukukan Perseroan mencapai 
Rp17.693.653 juta, meningkat Rp4.945.599 juta atau 38,79% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan 
usaha tersebut sejalan dengan ekspansi usaha yang terus 
dilakukan dengan menawarkan produk yang lebih beragam, 
sehingga Pegadaian mampu meraih peningkatan jumlah 
pinjaman yang diberikan sebesar 23,28% dibandingkan tahun 
sebelumnya, menjadi Rp50.366.150 juta.
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Dengan pertumbuhan pendapatan usaha tersebut, Perseroan 
mampu meningkatkan jumlah laba bersih sebesar 11,98% 
dari tahun sebelumnya menjadi Rp3.108.078 juta. Selain itu, 
Perseroan juga membukukan peningkatan jumlah aset sebesar 
23,74% menjadi Rp65.324.177 juta.

Dari aspek operasional, Pegadaian telah berhasil meluncurkan 
sejumlah produk dan layanan baru yang inovatif di tahun 2019. 
Dengan kehadiran produk dan layanan baru tersebut, portofolio 
Pegadaian semakin mengokohkan kepemimpinannya di 
industri gadai dan semakin siap untuk bersaing dengan pemain 
lintas industri.

PErbandinGan CaPaian KinErja dEnGan tarGEt 2019

Kinerja Pegadaian tahun 2019 secara umum berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2019 dengan rincian 
sebagai berikut:

Uraian rKaP 2019 realisasi 2019 Pencapaian

Total nasabah (orang) 12.050.404 13.857.848 115,00%

Total rekening (potong) 16.786.085 16.616.071 98,99%

Total aset (jutaan rupiah) 62.999.362 65.324.177 103,69%

pinjaman yang Diberikan (jutaan rupiah) 46.475.893 50.366.150 108,37%

pendapatan Usaha (jutaan rupiah) 17.190.005 17.693.653 102,93%

Beban Usaha (jutaan rupiah) 13.128.298 13.485.100 102,72%

Laba Usaha (jutaan rupiah) 4.061.707 4.208.553 103,62%

Laba Bersih (jutaan rupiah) 3.018.266 3.108.078 102,98%

Pendapatan usaha mengalami pertumbuhan 38,79% dari tahun 
2018 dan mencapai Rp17.693.653 juta atau setara dengan 
102,93% dari target RKAP 2019 sebesar Rp17.190.005 juta. 
Komposisi pendapatan usaha terdiri dari pendapatan sewa 
modal (SM), administrasi, fee based dan pendapatan usaha 
lainnya seperti pendapatan Anak Perseroan, tabungan emas, 
dan lain-lain.

Laba bersih mengalami pertumbuhan 11,98% dari tahun 2018 
dan mencapai Rp3.108.078 juta dengan pencapaian 102,9% 
dari RKAP 2019.

Sementara itu, jumlah nasabah tahun 2019 mengalami 
pertumbuhan 30,21% dari tahun 2018 dan mencapai 13,8 
juta dengan pencapaian 115,0% dari RKAP 2019. Omzet 
mengalami pertumbuhan 10,81% dari tahun 2018 dan mencapai 
Rp145.600.000,- juta dengan pencapaian 97,92%. Pertumbuhan 
omzet tertinggi dimiliki oleh bisnis Mikro & Fidusia dengan 
pertumbuhan 70,27%, disusul oleh bisnis Syariah dan Emas 
dengan pertumbuhan di atas 20%. Sedangkan Outstanding 
Loan (OSL) mengalami pertumbuhan 23,3% dari tahun 2018 
dan mencapai Rp50.366.150 juta dengan pencapaian 108,4% 
dari RKAP 2019.

Visi PEGadaian 2023

Tahun 2019, Pegadaian mengubah visi dan misi perseroan 
menjadi Visi Pegadaian 2023, yaitu:

VISI
Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia 
dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

MISI
1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan 

mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi 
nilai ke nasabah dan stakeholder.

3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah :
•	 Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
•	 Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
•	 Praktik manajemen risiko yang kokoh
•	 SDM yang profesional berbudaya kinerja baik
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Visi dan Misi baru Pegadaian merupakan penajaman atas 
perkembangan industri bisnis gadai Indonesia, banyaknya 
pilihan produk pembiayaan/penyaluran kredit yang tersedia 
di pasar, teknologi komunikasi yang semakin pesat, dan 
kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Roadmap 
pecapaian visi dan misi baru ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu 
Digitize, Diversify, dan Dominate, sebagaimana dideskripsikan 
di bawah ini, dengan strategi #G-5tar, yaitu:
1. Grow Core, memperkuat peningkatan terhadap bisnis inti 

utama Pegadaian, yaitu jasa pergadaian.
2. Grab New, menangkap setiap peluang bisnis baru terutama 

financial technology/digital business.
3. Groom Talent, meningkatkan kompetensi dan kualitas 

sumber daya manusia atau karyawan.
4. Gen Z Technology, menerapkan sistem teknologi terbaru 

untuk mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional.
5. Great Culture, maju dan berkembang bersama dengan 

budaya perseroan yang kuat.

Visi dan Misi yang baru ini juga telah tertuang dalam 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2019-
2023 merupakan gambaran proses transformasi yang akan 
mengubah Pegadaian menjadi Digital Financial Company 
dan berperan aktif dalam program inklusi keuangan melalui 
kemudahan produk dan layananya serta kemudahan aksesnya.

ProsPEK usaha PEGadaian

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diyakini akan 
kembali mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan 
kebijakan Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan 
pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Bank 
Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2019 
akan mengalami pertumbuhan yang berkisar antara 5,1%-
5,5% dengan tingkat inflasi berada pada kisaran 3,0% (+/-1%). 
Pegadaian sangat optimis menghadapi tahun 2020. Kinerja 
yang dibukukan Pegadaian tahun 2019 menjadi pondasi bagi 
Perseroan untuk terus menunjukkan kepemimpinannya di 
industri pergadaian di tanah air.

Sesuai dengan konsep roadmap tahapan transformasi 
Perseroan, tahun 2020 Perseroan akan berfokus pada diversify 
atau mengembangkan variasi produk baru perseroan dalam 
mencapai pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan.

Tujuan yang disasar Perseroan adalah peningkatan kapasitas 
bisnis melalui pertumbuhan double digit growth untuk 
Outstanding Loans, Nasabah dan Fee Based Income.
1. Target Outstanding Loans menjadi Rp54,25 triliun atau 

tumbuh sebesar 15,98%
2. Target Nasabah menjadi 14,76 juta atau tumbuh sebesar 

16,50%
3. Target Fee Based & Other Income menjadi 761,68 miliar 

atau tumbuh sebesar 42,59%
4. Total Aset menjadi Rp71,51 triliun atau tumbuh sebesar 

15,11%

Selain target secara materiil, Perseroan memiliki target-target 
khusus sebagai bentuk komitmen Perseroan selaku Agent of 
Development
1. Meningkatkan program sinergi antar BUMN, Anak 

Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi;
2. Berperan aktif untuk meningkatkan inklusi keuangan 

masyarakat dengan The Gade Clean and Gold 
sebagai bentuk CSR Perseroan terhadap lingkungan 
dan masyarakat;

3. Berperan serta dalam pembangunan ekonomi daerah 
tertentu melalui program Desa Binaan sesuai dengan 
potensi wilayah;

4. Sebagai langkah awal Pegadaian “Go Global” untuk 
meningkatkan inklusi keuangan, perseroan menjalankan 
program menabung emas bagi pekerja migran Indonesia, 
antara lain di negara Hong Kong, Korea, Jeddah dan Tokyo.

Sejak kuartal pertama tahun 2020, dunia dan juga Indonesia 
dihadapi pada berkembangnya pandemi covid 19. Walau 
hingga saat ini pandemi tersebut tidak memberikan dampak 
yang material terhadap Perseroan, namun Perseroan telah 
menyiapkan upaya mitigasi agar terhindar dari risiko-risiko 
yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terbukti telah 
membuat perekonomian dunia nyaris lumpuh.

Menghadapi pandemi tersebut, OJK juga telah menerbitkan 
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 
Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical Dampak 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang salah satunya 
mengatur mengenai relaksasi bagi nasabah yang terdampak 
oleh pandemi covid 19.
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Direksi telah menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan 
Terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
Direksi telah memberikan berbagai protokol dalam pengeiolaan 
operasi di seluruh unit usaha; baik itu protokol Work From 
Home (WFH) hingga protokol teknis lainnya yang memberikan 
dasar bagi pelaksanaan kegiatan operasi di saat pandemik 
COVID-19.

transFormasi diGital

Kemajuan dan penerapan teknologi yang semakin canggih, 
perkembangan digitalisasi proses dan produk yang semakin 
pesat, serta semakin banyaknya pilihan produk pembiayaan/
penyaluran kredit yang tersedia membuat kompetisi di 
industri gadai semakin kompetitif. Karena itu, Pegadaian perlu 
melakukan transformasi, khususnya pada aspek digital untuk 
mempertahankan posisi sebagai market leader (serta menjadi 
the most valuable financial company Indonesia) di tengah 
persaingan antara pemain baru di industri gadai maupun 
pemain baru yang menawarkan produk substitusi, seperti 
financial technology.

Pegadaian meyakini, transformasi digital yang dilakukan akan 
memberikan dampak yang positif, antara lain:
•	 Persaingan antar pelaku industri gadai membuat 

Perseroan terus melakukan optimalisasi melalui continuous 
improvement terhadap core business Perseroan.

•	 Dengan munculnya banyak produk dan layanan substitusi, 
Perseroan terus berupaya menangkap setiap peluang 
bisnis baru dengan melakukan inovasi produk, terutama 
fintech/digital business.

•	 Untuk bersaing dengan kompetitor, Perseroan 
meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya 
manusia atau karyawan, baik melalui pelatihan maupun 
standarisasi pelayanan.

•	 Menerapkan sistem teknologi terbaru untuk mendukung 
pelaksanaan bisnis dan operasional untuk mempersingkat 
end-to-end journey pada business process dan 
menciptakan kemudahan layanan untuk nasabah.

•	 Penerapan budaya perseroan yang kuat untuk mendorong 
pertumbuhan bisnis.

sumbEr daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang 
menentukan pencapaian kinerja Perseroan, karena SDM 
merupakan pelaksana atau pihak yang akan mengeksekusi 
inisiatif strategis maupun program kerja rutin lainnya.
Tahun 2019, Pegadaian memberikan perhatian yang sangat 
besar terhadap aspek pengelolaan dan pengembangan SDM, 
antara lain:
•	 Peningkatan kemampuan dan kinerja karyawan dengan 

pelatihan yang linear dengan bidang pekerjaan
•	 Menerapkan Talent Management System agar bakat dan 

potensi yang dimiliki setiap karyawan bisa terdistribusi 
sesuai bidang dan kompetensinya dengan optimal

•	 Menciptakan Performance Culture atau budaya berkinerja 
unggul melalui implementasi Performance Management 
System (PMS) dengan Key Performance Indicator (KPI) 
individu berbasis kinerja

•	 Mengintensifkan e-learning terkait product knowledge 
untuk mendukung program Every Employee is a Marketer 
yang memiliki pengetahuan mendalam dan komprehensif 
akan produk Pegadaian

•	 Internalisasi budaya kerja, baik corporate culture yang 
berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
nyaman dan fun untuk setiap karyawan, SDM profesional 
dengan kinerja unggul, serta marketing culture di mana 
karyawan yang semula pasif akan menjadi lebih pro-aktif 
dalam meng-approach calon nasabah dalam program 
Employee Get Customers.

PEnEraPan tata KElola PErusahaan

Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan 
melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance/GCG), tidak hanya selaras 
dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan best 
practices/standard internasional. Bagi Perseroan, penerapan 
GCG merupakan sebuah keharusan, guna mencapai kinerja 
terbaik secara berkelanjutan.

Tahun 2019, dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan 
GCG, Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi 
yang berada di bawah Dewan Komisaris yang bergabung 
dalam Komite Manajemen Risiko, sehingga menjadi Komite 
Manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi. Dengan 
keberadaan komite tersebut, pelaksanaan fungsi remunerasi 
dan nominasi di Perseroan menjadi lebih tertata dengan baik.
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Tahun 2019, Perseroan juga kembali melakukan pengukuran 
kualitas penerapan GCG dengan menggunakan kriteria yang 
ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 
SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/
Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan Usaha Milik Negara dan memperoleh skor 98,35% 
dengan kategori “Sangat Baik”, meningkat dibandingkan 
hasil assessment tahun sebelumnya di mana Perseroan 
memperoleh skor 98,21% dengan kategori “Sangat Baik”.

Selain itu, tahun 2019 Perseroan kembali melakukan 
pengukuran Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul 
(KPKU) yang mengacu pada dokumen KPKU sebagaimana 
ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris 
Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10//2016 tanggal 14 
Oktober 2016 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm 
Baldridge Criteria for Performance Excellence”. Tahun ukur 
2018, Perseroan memperoleh skor 600,75 dengan kategori 
“Emerging Industry Leader” meningkat dari tahun 2017 dengan 
skor 544,25 dengan kategori “Good Performance”. Tahun ukur 
2017, Pegadaian tidak melakukan pengukuran Assessment 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) berdasarkan surat 
Menteri BUMN No. S-198/D7.MBU/20/2017 tanggal 7 Oktober 
2017 dengan pertimbangan akan dilakukan review atas 
pelaksanaan asesmen KPKU.

KomitmEn KEbErlanjutan

Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang 
memiliki peran yang cukup besar di Indonesia menyadari 
pentingnya dukungan dan peran lembaga keuangan dalam 
menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Pegadaian 
berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya 
berdampak positif bagi Perseroan dan para pemangku 
kepentingannya dalam jangka panjang secara menyeluruh 
dan terpadu.

Pegadaian mendukung keselarasan antara kepentingan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan program sustainable 
finance. Pegadaian juga mendukung konsep pembangunan 
nasional dan menjadi bagian dari Green Economy dengan 
implementasi program The Gade Clean and Gold yang 
memperhatikan keseimbangan 3P, yaitu Bersih-bersih Hati 
(Pro People), Bersih-bersih Administrasi (Pro Profit), Bersih-
bersih Lingkungan (Pro Planet).
•	 Bersih-bersih Hati (Pro People)

Program kepedulian kepada masyarakat dalam 
peningkatan infrastruktur rumah ibadah, sarana pendidikan, 
kesehatan dan kesejahteraan.

•	 Bersih-bersih Administrasi (Pro Profit)
Program pendampingan masyarakat dan pengusaha 
mikro terkait pengelolaan keuangan dan administrasi agar 
memiliki sistem administrasi yang rapi dan terorganisasi 
dengan baik, sehingga mampu bersaing dan mempunyai 
kemampuan untuk mengembangkan usahanya.

•	 Bersih-bersih Lingkungan (Pro Planet)
Program inovatif yang bertujuan untuk keberlangsungan 
lingkungan hidup, salah satu program unggulannya adalah 
mengedukasi masyarakat untuk peduli lingkungan seperti 
memilah sampah menjadi emas.
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PErubahan KomPosisi dirEKsi

Tahun 2019, jumlah dan komposisi Direksi Pegadaian mengalami 
2 (dua) kali perubahan. Perubahan pertama berdasarkan RUPS 
tanggal 4 Januari 2019 yang memberhentikan Sdr. Sunarso 
sebagai Direktur Utama karena mendapat penugasan di BUMN 
lain dan mengangkat Sdr. Kuswiyoto sebagai Direktur Utama. 
Adapun perubahan kedua adalah berdasarkan RUPS tanggal 
18 November 2019 yang mengangkat Sdr. Wahyu Kuncoro 
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Dengan demikian, 
susunan Direksi Pegadaian pada 31 Desember 2019 adalah 
sebagai berikut:

Kuswiyoto Direktur Utama

wahyu Kuncoro wakil Direktur Utama

ninis Kesuma adriani Direktur Keuangan dan 
perencanaan strategis

Harianto widodo Direktur pemasaran dan 
pengembangan produk

Damar Latri setiawan Direktur Jaringan, operasi, dan 
penjualan

mohammad edi isdwiarto Direktur sDm dan Hukum

Teguh wahyono Direktur Ti dan Digital

Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi dan 
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarso atas 
dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur 
Utama Pegadaian.

aPrEsiasi

Atas nama Direksi, kami memberikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama 
dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran 
tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja 
keras di tengah tantangan yang terjadi. Atas kerja keras dari 
tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan mampu 
meningkatkan kinerjanya di tahun 2019.

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
atas arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi 
dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2019. Direksi 
juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan. 
Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu 
bertahan dan bahkan senantiasa menunjukkan pencapaian 
kinerja yang sangat baik.

Kedepannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu 
memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja 
secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa Perseroan akan 
menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2020

Kuswiyoto
Direktur Utama
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Pemegang Saham yang Terhormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan 
PT Pegadaian (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh 

atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2020
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Mau buka tabungan tapi ngga 
sempet ke kantor cabang?

Gampang! Buka aja tabungan Emas 
lewat Pegadaian Digital
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Nama Perusahaan
Pt Pegadaian (Persero)

Tanggal Pendirian
1 april 1901

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk 
Badan hukum Perseroan Umum (Perum) Pegadaian. Perubahan 
tersebut dituangkan pada akta Pendirian Perseroan Pt Pegadaian 
(Persero) nomor 1 tanggal 1 april 2012 yang dibuat di hadapan 
notaris nanda fauz Iw an, s.h., m.kn., berkedudukan di jakarta, dan 
disahkan melalui keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia 
republik Indonesia no. ahU-17525.ah.01.01 tahun 2012 tanggal 
4 april 2012 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
akta nomor. 3 tanggal 5 desember 2019, yang dibuat di hadapan 
notaris nanda fauz Iwan, s.h., m.kn., notaris di jakarta selatan, 
yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri hukum dan 
hak asasi manusia republik Indonesia berdasarkan surat nomor 
ahU.0236352.ah.0.11 tahun 2019.

InformasI UmUm 
tentang Pegadaian

Bidang Usaha
jasa keuangan

Produk dan Jasa
Pembiayaan gadai dan Pembiayaan mikro fidusia (skim 
konvensional dan syariah), Bisnis emas, dan aneka jasa lainnya

Kepemilikan
negara republik Indonesia, melalui kementerian Badan Usaha milik 
negara republik Indonesia, 100%

Modal Dasar
rp25.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
rp6.250.000.000.000

Jaringan Pelayanan
1 kantor Pusat, 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 642 kantor cabang, 
3.481 kantor Unit Pelayanan cabang, dan 4.123 outlet

Kelompok Usaha
4 entitas anak dan 1 entitas asosiasi

Jumlah Karyawan
14,035 orang (2019)

Pemeringkatan Obligasi
Peringkat PefIndo
aaa (2019)
aaa (2018)
aaa (2017)

Alamat
jl. kramat raya no. 162
jakarta 10430, Indonesia
Po Box 1090

Telepon
+62 21 315 5550

Faksimili
+62 21 391 4221

Email
sekper@pegadaian.co.id

Situs Web
www.pegadaian.co.id

Media Sosial
 Pegadaian
 @Pegadaian
 Pegadaian_id
 PT Pegadaian Persero

Hubungan Investor
r. swasono amoeng widodo (Corporate Secretary)
tel. : +62 21 315 5550
fax : +62 21 391 4221
email : sekper@pegadaian.co.id
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Sejarah PT Pegadaian (Persero), atau disebut juga dengan 
“Perseroan” atau “Pegadaian”, dikelompokkan dalam 2 (dua) 
era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Dapat 
tergambar bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama 
dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat 
dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian yang berawal 
sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama 
di Sukabumi tanggal 1 April 1901.

Era Kolonial

Berdasarkan sejarah pendirian Pegadaian, terlihat bahwa 
bisnis gadai memang sudah lama dikenal dalam keseharian 
masyarakat Indonesia, dengan menjadi lembaga formal sejak 
Pemerintah Kolonial Belanda melalui pendirian Bank Van 
Leening oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan 
sistem gadai.

rIwayat 
Singkat Pegadaian

Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu 
terjadi pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Ketika Inggris 
mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda 
pada tahun 1811, Bank Van Leening dibubarkan dan sebagai 
gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha 
Pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari Pemerintah daerah 
setempat (liecentie stelsel). Dalam perkembangannya, metode 
tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan 
praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang 
menguntungkan Pemerintah berkuasa saat itu, yaitu Inggris.

Inggris kemudian mengganti metode liecentie stelsel menjadi 
pacth stelsel, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada 
masyarakat umum yang mampu membayarkan pajak tinggi 
kepada Pemerintah. Saat Belanda berkuasa kembali, metode 
tersebut masih tetap dipertahankan dan menghasilkan dampak 
yang sama. Pemegang hak banyak melakukan penyelewengan 
dalam menjalankan bisnisnya.
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Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Pemerintahan Hindia 
Belanda mencari jalan keluar dengan menerapkan cultuur-
stelsel yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan Pegadaian 
ditangani oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kemudian, diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 
tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian 
merupakan usaha monopoli Pemerintah sehingga berdirilah 
lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat 
pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan 
tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa Jepang berkuasa, Gedung Kantor Pusat Jawatan 
Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat 
dijadikan sebagai tempat tawanan perang, sehingga Kantor 
Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat 
Raya 132.

Selama kekuasaan Jepang itu, tidak banyak perubahan yang 
terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi 
Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut Sitji 
Eigeikyuku. Saat itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-
San yang berkebangsaan Jepang dan wakilnya orang pribumi, 
M. Saubari.

Era KEmErdEKaan

Pada awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan 
Pegadaian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke 
Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah karena situasi perang 
yang semakin memanas. Agresi Militer Belanda kedua 
memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami 
perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah. Pasca perang, 
Kantor Jawatan Pegadaian kembali berkantor pusat di Jakarta 
dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak 
dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah 
pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 
1 Januari 1961, dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) 
pada tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 
7 Tahun 1969.

PEgadaian Saat ini

Pegadaian kini telah berkembang pesat menjadi perusahaan 
gadai milik Pemerintah yang terbesar di Indonesia. Saat ini 
Perseroan memiliki 4 (empat) entitas anak sebagai pilar bisnis 
Perseroan, yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia yang bergerak di 
bidang jasa lelang, PT Pesonna Optima Jasa yang bergerak di 
bidang pelayanan jasa umum (general services), PT Pesonna 
Indonesia Jaya yang bergerak di bidang pengelolaan hotel dan 
bisnis properti lainnya. Yang terbaru, Perseroan mendirikan 
satu entitas anak lagi, yakni PT Pegadaian Galeri Dua Empat 
pada pertengahan tahun 2018, yang bergerak di bidang 
perdagangan emas batangan, perdagangan perhiasan dan 
perdagangan batu mulia. Disamping itu, Perseroan juga 
memiliki 1 (satu) entitas asosiasi yakni PT Pemeringkat Efek 
Indonesia (Pefindo) yang bergerak di bidang biro kredit swasta.

Pegadaian terus memperluas pangsa pasar melalui jaringan 
Perseroan yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia. 
Per 31 Desember 2019, tercatat Perseroan telah memiliki 12 
Kantor Wilayah, 61 Kantor Area, 642 Kantor Cabang, 3.481 
Kantor Unit Pelayanan Cabang, dan 4.123 outlet. Dalam rangka 
menjaring kaum milenial, Pegadaian telah membangun gerai 
bernama The Gade Coffee & Gold, yang per 31 Desember 
2019 tercatat sebanyak 33 gerai telah berhasil dibangun dan 
sebanyak 33 gerai telah beroperasi. Selain itu, Perseroan 
pun berhasil mendirikan Bank Sampah di 63 lokasi di kota-
kota besar di Indonesia melalui Program Pegadaian Bersih-
Bersih, dalam rangka mengajak masyarakat untuk peduli 
terhadap lingkungan.

Di sepanjang tahun 2019, Pegadaian terus melakukan 
digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan 
dengan meluncurkan sejumlah produk inovatif berbasis 
digital. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan penetrasi 
bisnis gadai ke seluruh wilayah Indonesia, Perseroan aktif 
melakukan sinergi dan kolaborasi dengan ratusan mitra dan 
instansi di berbagai daerah di Indonesia. Sepanjang tahun 
2019, Pegadaian berhasil menjalin sinergi dan kolaborasi 
dengan 425 instansi, yang terdiri dari 83 instansi Pemerintah, 
80 instansi BUMN, 181 instansi swasta, dan 81 instansi 
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Strategi bisnis 
yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2019, tercatat 
mampu mendorong penambahan jumlah nasabah Pegadaian 
dari 10,64 juta di tahun 2018 menjadi 13,86 juta di tahun 2019, 
atau naik 3,2 juta.

rIwayat Singkat Pegadaian
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PErubahan nama dan StatuS PEgadaian

Sejak dikelola Pemerintah Republik Indonesia, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status. Perubahan itu adalah :
1. Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961
2. Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969
3. Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000
4. Perusahaan Perseroan (PT Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011

Sebagai perusahaan Perseroan, PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat 
di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17525.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan 
Badan Hukum Perusahaan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan (Persero) Pegadaian (Persero). Akta Pendirian mengalami 
penyempurnaan dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuatkan di 
hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU.0236352.AH.0.11 Tahun 2019.

1961 1969 1990 2011

Perusahaan negara (Pn) 
Pegadaian

Perusahaan jawatan 
(Perjan) Pegadaian

Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian

Perseroan terbatas (Pt) 
Pegadaian (Persero)

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, 
mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung 
program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam perjalanannya, Pegadaian saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai 
solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai 
dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi 
masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (remittance & payment) bagi masyarakat yang membutuhkan 
layanan percepatan transaksi keuangan.

tUjUan Pendirian
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Berdasarkan Anggaran Dasar Pegadaian terakhir Pasal 3 sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan yang terakhir 
diubah melalui Akta No. 3 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuatk di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta, 
dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0236352.AH.0.11 Tahun 2019, Pegadaian memiliki maksud dan 
tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, 
dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha tersebut 
bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, 
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pegadaian dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Maksud dan Tujuan Pegadaian sesuai Anggaran Dasar
“Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, 
dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha 
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
perusahaan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.”

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha lainnya. 
Berikut disampaikan kesesuaian kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

kegiatan Usaha 
Berdasarkan 

anggaran dasar

telah/
Belum 

dijalankan
keterangan

Kegiatan usaha utama

Penyaluran 
pinjaman 
berdasarkan 
hukum gadai 
termasuk 
gadai efek

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 identitas 
(ktP/sIm/Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, 
dan barang elektronik lainnya. kredit yang diberikan mulai dari rp50.000,- dengan pengenaan sewa modal mulai 
0,75% hingga maksimum 1,15 % (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari, 
dan dapat diperpanjang dengan cara mengasur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu 
dengan perhitungan sewa modal proporsional selama masa pinjaman.

krasida Pemberian Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan sistem angsuran secara fleksibel dengan pilihan 6, 
12, 18, 24 36 bulan, dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal. tarif sewa 
modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit mulai 1,25 % dan maksimum 1,30% per bulan flat.

rahn adalah sistem gadai berprinsip syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 
konsumtif maupun kebutuhan produktif. rahn merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara 
syar’i, mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa identitas (ktP/sIm/
Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang 
elektronik lainnya. Pinjaman yang diberikan mulai dari rp50.000,- dengan pengenaan baiya pemeliharaan (mu’nah) 
mulai 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari, dan dapat diperpanjang 
dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan 
mu’nah proporsional selama masa pinjaman.

BIdang USaha
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kegiatan Usaha 
Berdasarkan 

anggaran dasar

telah/
Belum 

dijalankan
keterangan

Penyaluran 
pinjaman 
berdasarkan 
jaminan fidusia

kreasI merupakan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha kecil dan menengah (Ukm) 
untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia.

kresna merupakan pinjaman yang diberikan kepada pegawai/ karyawan dalam rangka kegiatan produktif/ konsumtif 
dengan pengembalian secara angsuran.

arrUm adalah pembiayaan syariah bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha 
dengan jaminan BPkB dan emas. kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung 
usaha, tarif Mu’nah 0,7% per bulan flat dari harga kendaraan atau taksiran Barang jaminan (emas). jangka waktu 
pembiayaan 12, 18, 24, dan 36 bulan dan bisa dilunasi sewaktu-waktu, produk arrum pada bisnis syariah meliputi 
arrum emas (barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan), arrum BPkB (jaminan BPkB kendaraan untuk 
pelaku usaha) dan arrum haji (jaminan emas untuk pendaftaran porsi haji).

amanah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan guna pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor baru atau 
bekas pakai sesuai dengan prinsip syariah kepada karyawan dan pengusaha Umkm. jangka waktu angsuran 12, 
18, 24, 36, 48 dan 60 bulan dengan tarif mu’nah 0,8% per bulan flat dari harga kendaraan.

Pelayanan jasa 
titipan, pelayanan 
jasa taksiran, 
sertifikat, dan 
perdagangan 
logam mulia serta 
batu adi

mUlIa adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran dengan proses mudah dan 
jangka waktu yang fleksibel, sebagai alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa 
depan. tersedia mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1 kg dalam jangka waktu 3, 6, 12, 18, 24 dan 36 bulan dengan 
uang muka mulai dari 10%.

emasku adalah pembiayaan kepemilikan emas batangan bersertifikat dengan layanan asuransi bagi masyarakat secara 
angsuran berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan pilihan pecahan 1 gram, 5 gram, 10 gram dan 25 gram.

galeri 24 merupakan layanan yang dimiliki oleh Pegadaian dalam memberikan solusi investasi logam mulia, galeri 
24 melayani penjualan secara cash, buyback, dan konsinyasi logam mulia yang dimiliki oleh masyarakat.

tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 
layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas nominal untuk memiliki emas 
kurang lebih mulai dari rp 7.000,- atau setara dengan 0,01 gram

jasa taksiran
layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, 
emas dan berlian baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

jasa titipan
Pemberian layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang- barang atau surat berharga yang dimiliki 
dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. media penyimpanan berubah khazanah/ strong room maupun safe 
deposit box

Kegiatan usaha lainnya

jasa transfer uang, 
jasa transaksi 
pembayaran, dan 
jasa administrasi 
pinjaman

Pegadaian mPo (Multi Pembayaran Online) layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan 
berbagai aktivitas pembayaran, diantaranya pembayaran listrik, telepon air, angsuran kendaraan, pembiayaan pulsa, 
token listrik, serta tiket kereta api.

Pegadaian Remittance layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja 
sama dengan beberapa vendor melalui sistem online diseluruh outlet.

optimalisasi 
pemanfaatan 
sumber daya 
Pegadaian

g-lab layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian 
dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. 
layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga 
miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Pegadaian Properti
Bisnis properti Pegadaian dengan mengoptimalkan aset – aset strategis yang dimiliki melalui persewaan gedung 
guna berbagai keperluan (acara pernikahan, reuni, rapat, seminar dll) sewa menyewa ruko, penyediaan lahan untuk 
kegiatan ekonomi kerakyatan (pasar bersih Pegadaian ), dan bisnis hotel pada 9 (sembilan) lokasi di seluruh Indonesia.
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Produk Pegadaian diawali dari layanan gadai yang memberikan nilai kolaborasi kepercayaan, dan transparansi. Produk layanan 
yang dioperasikan Pegadaian guna memberikan solusi kebutuhan masyarakat, dipetakan menjadi 3 (tiga) inti layanan dan 5 
(lima) lini bisnis sebagaimana bagan berikut ini:

laYanan PEgadaian

lima lini biSniS

SYariah

PEmbiaYaan EmaS

KrEdit miKro FiduSia

biSniS JaSa lainnYa

gadai

SKim PEnJualan & 
PEruntuKan

inVEStaSi

REMITTANCE, PAYMENT, 
oPtimaliSaSi aSEt, dll

ProduKtiF/ KonSumtiF

ProduKtiF/ KonSumtiF

ProduKtiF/ KonSumtiF

Pegadaian memiliki produk atau jasa unggulan sebagai berikut:
1. Bisnis Gadai

a. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)
Pegadaian KCA merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, 
cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan 
bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. Produk KCA pada Bisnis Gadai meliputi KCA Reguler, KCA 
Fleksi, KCA Bisnis, dan KCA Prima.
- Pada KCA Reguler, Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,15% 

(dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan 
cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan sewa modal 
proporsional selama masa pinjaman.

- Pada KCA Fleksi, jangka waktu kredit fleksibel dengan biaya administrasi 1% dari uang pinjaman (maksimal Rp200.000). 
Tarif sewa modal dihitung harian mulai 0,5% untuk 5 (lima) hari pertama dan selanjutnya tarif harian 0,1% per hari.

ProdUk dan JaSa
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- Pada KCA Bisnis, uang pinjaman mulai dari 
Rp100.000.000 dengan tarif sewa modal mulai 
dari 0,65% per 15 hari sampai dengan 0,95% 
sesuai dengan besarnya pinjaman. Nasabah juga 
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000 
dengan barang jaminan emas perhiasan dan emas 
batangan/lantakan.

- Pada KCA Prima, pinjaman diberikan mulai dari 
Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 dengan 
sewa modal 0%. Nasabah dikenakan biaya 
administrasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan 
Rp5.000 dan tenor maksimal selama 60 hari.

b. Pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
Pegadaian Krasida merupakan pemberian pinjaman 
berdasarkan hukum gadai dengan sistem pelunasan 
secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang 
diberikan mulai 6 bulan hingga 36 bulan, dimana 
kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian 
diskon sewa modal. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai 
dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 
1,4% per bulan flat.

c. Pegadaian Gadai Efek Konvensional
Gadai Efek Konvensional merupakan pemberian 
pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan obyek 
gadai sebagai jaminan berbentuk Surat Berharga 
berupa Saham dan/atau Obligasi yang penguasaannya 
diserahkan oleh Nasabah dan/atau kuasanya kepada 
Pegadaian. Jangka waktu yang diberikan selama 90 
(Sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. Tarif 
sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu 
kredit dengan nilai 15% pertahun (360 hari).

2. Bisnis Kredit Mikro Fidusia
a. Pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Pegadaian Kreasi merupakan pemberian pinjaman 
kepada para pengusaha mikro-kecil untuk 
pengembangan usaha dengan skema penjaminan 
secara fidusia (jaminan berupa BPKB dan pada wilayah 
tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha). 
Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran 
per bulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 
bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada 
nasabah sebesar 1% per bulan flat. Produk Kreasi 
pada Bisnis Kredit Mikro Fidusia meliputi Kreasi Ultra 
Mikro, Kreasi Fleksi, Kreasi Multi Guna, dan Kreasi 
Express Loan.
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- Pada Kreasi Ultra Mikro, uang pinjaman mulai 
dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 
dengan jangka waktu pinjaman 3, 4, 6, 12, 24, 36 
bulan. Tarif sewa modal yang dikenakan kepada 
nasabah mulai dari 1,12% sampai dengan 12% sesuai 
dengan besar pinjaman dan tenor pinjaman. Target 
nasabah produk ini adalah pengusaha ultra mikro 
yang membutuhkan pinjaman dengan sistem 
pembayaran angsuran bulanan/berjangka.

- Pada Kreasi Fleksi, tarif sewa modal yang 
dibebankan dengan sistem pembayaran sekali 
bayar atau angsuran berkala. Untuk sistem 
pembayaran sekali bayar tenor 3 bulan 5,47%, 
tenor 4 bulan 7,36%, dan tenor 6 bulan 11,25%. 
Sedangkan untuk sistem angsuran berkala angsur 
3 bulanan 3,50%, angsur 4 bulanan 5,02%, angsur 
6 bulanan 8,58%. Target nasabah produk ini adalah 
pemilik usaha kecil dan menengah.

- Pada Kreasi Multi Guna, uang pinjaman mulai dari 
Rp1.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 
dengan jangka waktu pilihan 12, 18, 24, dan 36 
bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada 
nasabah adalah 1,15% sampai dengan 1,5% sesuai 
dengan besarnya uang pinjaman. Target nasabah 
produk ini adalah karyawan tetap/PKWT/Honorer, 
non karyawan/professional atau pekerja sektor 
non formal.

- Pada Kreasi Express Loan, uang pinjaman mulai dari 
Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 dengan 
jangka waktu 1 sampai dengan 6 bulan. Pinjaman 
ini tanpa agunan dengan target nasabah komunitas 
pelaku usaha ultra mikro dan startup. Tarif sewa 
modalnya sebesar 1,45% flat/bulan sampai dengan 
2,48% flat/bulan sesuai jangka waktu pinjaman.

b. Pegadaian KRESNA (Kredit Serba Guna)
Pegadaian Kresna merupakan pemberian pinjaman 
yang dikhususkan kepada karyawan tetap maupun 
karyawan outsourcing guna pemenuhan keperluan 
investasi maupun serba guna (konsumtif) dengan 
pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu 
1 tahun hingga maksimum 10 tahun (untuk kebutuhan 
serba guna) dan maksimum 15 tahun (untuk kebutuhan 
investasi).

3. Bisnis Syariah
a. Pegadaian Rahn

Sistem gadai berprinsip Syariah yang diberikan kepada 
semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 
konsumtif maupun kebutuhan produktif. Rahn 
merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan 
pinjaman secara syar’i, mudah, cepat, dan aman. 
Untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu 
membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) dan agunan 
berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian terikat 
perhiasan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, 
dan barang elektronik lainnya. Pinjaman yang diberikan 
mulai dari Rp50.000,- dengan pengenaan biaya 
pemeliharaan (mu’nah) mulai 0,45% (dari taksiran) 
per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 
120 Hari, dan dapat diperpanjang dengan cara 
mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat 
dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah 
proporsional selama masa pinjaman.

b. Pegadaian Rahn Tasjily Tanah
Sistem gadai berprinsip Syariah yang diberikan kepada 
masyarakat yang memiliki penghasilan tetap/rutin, 
pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani 
dengan agunan sertifikat tanah. Besarnya pinjaman 
yang diberikan mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan 
Rp200.000.000 dengan biaya administrasi sebesar 
Rp70.000 dan biaya pemeliharaan (mu’nah) mulai 
0,70% per bulan dan jangka waktu 3, 4, 6, 12, 18, 24, 
36, 48, 60 bulan.

c. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil)
Pembiayaan Syariah bagi pengusaha mikro, kecil, 
dan menengah untuk menggunakan skema angsuran 
bulanan dengan jaminan BPKB dan Emas dan bisa 
dilunasi sewaktu-waktu. Produk Arrum pada bisnis 
Syariah meliputi Arrum Emas (barang jaminan berupa 
Emas Lantakan atau perhiasan), Arrum Mikro (Jaminan 
BPKB kendaraan untuk pelaku usaha), Arrum Haji 
(jaminan emas untuk pendaftaran porsi haji) dan Arrum 
Safar (jaminan emas dan barang berharga lainnya).
- Pada Arrum Mikro, kendaraan tetap pada pemiliknya 

sehingga dapat digunakan untuk mendukung 
usaha, tarif Mu’nah Pemeliharaan sebesar 0,7% 
per bulan flat dari Harga Kendaraan dengan jangka 
waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36 hingga 48 bulan.

- Pada Arrum Emas, jaminan emas disimpan di 
Pegadaian tarif Mu’nah Pemeliharaan sebesar 
0,95% per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan 
(Emas) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 
24, 36 bulan.

ProdUk dan JaSa
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- Pada Arrum Haji, jaminan emas serta bekas 
pendaftaran haji disimpan di Pegadaian. Tarif 
Mu’nah Pemeliharaan sebesar 0,95% per bulan 
flat dari Taksiran Barang Jaminan (Emas+berkas 
pendaftaran haji) dengan jangka waktu pembiayaan 
12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

- Pada Arrum Safar, jaminan emas serta barang 
berharga lainnya disimpan di Pegadaian. Tarif 
Mu’nah Pemeliharaan sebesar 0,65% per bulan 
flat dari Taksiran Barang Jaminan (Emas+barang 
berharga lainnya) dengan jangka waktu pembiayaan 
12, 18, 24, dan 36 bulan.

d. Pegadaian Amanah
Pembiayaan yang diperuntukkan guna pembelian/
kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas 
pakai sesuai dengan prinsip Syariah kepada karyawan, 
pengusaha UMKM serta Profesional Dokter, Bidan dan 
Notaris. Jangka waktu angsuran 12, 18, 24, 36 bulan 
untuk sepeda motor dan 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 
bulan untuk mobil dengan tarif mu’nah 0,9% per bulan 
flat dari harga kendaraan.

4. Pembiayaan Emas
a. Pegadaian MULIA

Pegadaian MULIA merupakan penyediaan sarana 
investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan 
kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam 
jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan 
berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan 
ukuran mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 
100 gram, 250 gram, hingga 1 kilogram. Apabila 
pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli 
disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

b. Pegadaian Tabungan Emas
Penyediaan layanan jual, beli, dan titip emas logam 
mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, 
dimana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu 
rekening tabungan emas. Fisik emas dapat dicetak 
apabila akumulasi emas yang ditabung minimal 
mencapai 5 (lima) gram.

5. Bisnis Jasa Lainnya
a. Pegadaian Properti

Bisnis properti Pegadaian dengan mengoptimalkan 
aset-aset strategis yang dimiliki melalui persewaan 
gedung guna berbagai keperluan (acara pernikahan, 
reuni, rapat, seminar, dan lain-lain), sewa menyewa 
ruko, penyediaan lahan untuk kegiatan ekonomi 
kerakyatan (pasar bersih Pegadaian), dan bisnis hotel 
pada 9 lokasi di seluruh Indonesia.

b. Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)
Layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam 
melakukan berbagai aktivitas pembayaran, di antaranya 
pembayaran listrik, telpon, air, angsuran kendaraan, 
pembelian pulsa, token listrik, tiket kereta api.

c. Pegadaian Jasa Taksiran
Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin 
mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga 
perhiasan, emas dan berlian baik untuk keperluan 
investasi atau keperluan bisnis.

d. Pegadaian Jasa Titipan
Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin 
menitipkan barang-barang atau surat berharga yang 
dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. 
Media penyimpanan berupa khazanah/strong room 
maupun Safe Deposit Box.

e. Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat 
dan Aman)
Layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup 
dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan 
beberapa vendor melalui sistem online di seluruh outlet.

f. Pegadaian G-Lab
Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi 
spesies dan varitas, treatments, serta inclusion 
mapping sebagai identitas bagi batu permata yang 
dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya 
terjangkau. Pegadaian G-Lab juga menawarkan kursus 
gemologi guna mengetahui teknik identifikasi dan 
penilaian kualitas batu mulia.
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Pegadaian terus meningkatkan penetrasi bisnis gadai ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan layanannya yang 
terbaik, melalui seluruh jaringan operasi yang dimiliki. Saat ini, Pegadaian memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 61 Kantor 
Area, 4.123 outlet yang terdiri dari 642 Kantor Cabang dan 3.481 Kantor Unit Pelayanan Cabang yang tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia.

jangkaUan Wilayah OPeraSiOnal

KanWil i mEdan
4 Kantor Area
282 Outlet
•	 Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD)
•	 Sumatera Utara

KanWil ii PEKanbaru
3 Kantor Area
222 Outlet
•	 Sumatera Barat
•	 Riau
•	 Kepulauan Riau

KanWil iii PalEmbang
3 Kantor Area
231 Outlet
•	 Jambi
•	 Bengkulu
•	 Sumatera Selatan
•	 Lampung
•	 Bangka Belitung

KanWil iV baliKPaPan
5 Kantor Area
335 Outlet
•	 Kalimantan Utara
•	 Kalimantan Barat
•	 Kalimantan Timur
•	 Kalimantan Selatan
•	 Kalimantan Tengah

KanWil i mEdan

KanWil ii PEKanbaru

KanWil iii PalEmbang

KanWil X bandung

KanWil Xii SurabaYa

KanWil Viii JaKarta 1
KanWil iX JaKarta 2

KanWil Vii dEnPaSarKanWil Xi SEmarang

KanWil iV baliKPaPan
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KanWil V manado
6 Kantor Area
291 Outlet
•	 Sulawesi Utara
•	 Sulawesi Tengah
•	 Gorontalo
•	 Maluku Utara
•	 Papua
•	 Papua Barat

KanWil Vi maKaSSar
7 Kantor Area
404 Outlet
•	 Sulawesi Selatan
•	 Sulawesi Tenggara
•	 Sulawesi Barat
•	 Maluku

KanWil Vii dEnPaSar
6 Kantor Area
425 Outlet
•	 Bali
•	 Nusa Tenggara Barat
•	 Nusa Tenggara Timur

KanWil Viii JaKarta 1
5 Kantor Area
391 Outlet
•	 DKI Jakarta (Jakarta Pusat, 

Jakarta Timur)
•	 Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor )

KanWil iX JaKarta 2
5 Kantor Area
356 Outlet
•	 DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta 

Selatan, Jakarta Barat)
•	 Banten
•	 Jawa Barat

KanWil X bandung
4 Kantor Area
300 Outlet
•	 Jawa Barat

KanWil Xi SEmarang
6 Kantor Area
426 Outlet
•	 Jawa Tengah
•	 DIY Yogyakarta

KanWil Xii SurabaYa
7 Kantor Area
460 Outlet
•	 Jawa Timur

KanWil V manado

KanWil Vi maKaSSar
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rUPS

direktorat Utama

Sekretaris 
Perusahaan

kantor Wilayah

divisi arsitektur & 
Perencanaan ti

divisi Produk
gadai

divisi 
Perencanaan

Strategis
divisi Jaringan 

dan Operasional

divisi Produk Fee 
Based

divisi Micro & 
Consumer Digital 

Lending

divisi Digital 
Center Of 
Excellence

divisi 
Pemasaran

divisi Digital 
Service & 

Partnership
divisi Produk 
Mikro Fidusia

divisi Manajemen 
kinerja 

Perusahaan
divisi hubungan 

kelembagaan

divisi it SolutionUnit Usaha 
Syariah divisi tresuridivisi kemitraan 

& Bina lingkungan

divisi Operasional 
& infrastruktur ti

divisi Produk
emas divisi akuntansidivisi Penjualan

Board Of Director

Struktur organisasi Perseroan telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 141 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat.

strUktUr OrganiSaSi

direktorat keuangan 
& Perencanaan 

Strategis

direktorat Pemasaran 
dan Pengembangan 

Produk

direktorat Jaringan
Operasi dan 
Penjualan

direktorat teknologi 
informasi dan digital
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dewan komisaris

divisi Operasional 
Human Capital

divisi risiko kredit
& asuransi

divisi Innovation 
Squad

Satuan 
Pengawasan

Intern

divisi 
Procurement 

Pengelola dan 
aset tetap

divisi hukum

divisi Pegadaian 
Corporate 
University

divisi 
Compliance

divisi Budaya 
kerja inspektorat 2

divisi Strategi 
Human Capital

divisi Operation &
Enterprise Risk
Management

divisi PMO 
& Change 

Management
inspektorat 1

Board Of Management

Struktur organisasi Perseroan di susun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, 
efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan 
optimal kepada arah tujuan Perseroan dan mengakomodir pola kerja yang mendukung transformasi Perseroan.

Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2019.

direktorat SdM
dan hukum Manajemen risiko

(SEVP)
Transformation
Office (SEVP)
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VISI
Menjadi The Most Valuable Financial Company di 
Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan 
Pilihan Utama Masyarakat

PerUBahan ViSi laMa MenJadi ViSi tahUn 2023

VIsI
2015 – 2018

Sebagai Solusi bisnis terpadu terutama 
berbasis gadai yang Selalu menjadi Market 
Leader dan mikro berbasis Fidusia Selalu 
menjadi Yang terbaik untuk masyarakat 
menengah ke bawah

VIsI
2019 – 2023

menjadi The Most Valuable Financial 
Company di indonesia dan Sebagai agen 
inklusi Keuangan Pilihan utama masyarakat

MISI
1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan 

bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah 

proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah :

•	 Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
•	 Teknologi Informasi yang handal dan mutakhir
•	 Praktik manajemen risiko yang kokoh
•	 SDM yang professional berbudaya kinerja baik

PEnJElaSan ViSi dan miSi

Visi dan Misi baru Pegadaian merupakan penajaman atas perkembangan industri bisnis gadai Indonesia, banyaknya pilihan 
produk pembiayaan/penyaluran kredit yang tersedia di pasar, teknologi komunikasi yang semakin pesat, dan kondisi masyarakat 
yang semakin cerdas dan kritis. Roadmap pencapaian visi dan misi baru ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Digitize, Diversify, 
dan Dominate, sebagaimana dideskripsikan di bawah ini, dengan strategi #G-5tar, yaitu:
1. Grow Core, memperkuat peningkatan terhadap bisnis inti utama Pegadaian, yaitu jasa pergadaian.
2. Grab New, menangkap setiap peluang bisnis baru terutama financial technology/digital business.
3. Groom Talent, meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia atau karyawan.
4. Gen Z Technology, menerapkan sistem teknologi terbaru untuk mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional.
5. Great Culture, maju dan berkembang bersama dengan budaya perusahaan yang kuat.

VIsI, mIsI dan 
BUdaya PerSerOan
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Visi dan Misi yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2019-2023 merupakan gambaran 
proses transformasi yang akan mengubah Pegadaian menjadi Financial Company dan berperan aktif dalam program inklusi 
keuangan melalui kemudahan produk dan layanannya serta kemudahan aksesnya.

TrANSFOrMASI SAAT INI MeNJADI

Fokus
Bisnis

Channel
Penjualan

Model 
Operasional

Fokus
Nasabah

institusi pinjaman gadai
institusi gadai dan jasa keuangan lainnya, 
dengan portofolio pinjaman tanpa agunan 
yang cukup besar

digital, berdasarkan analisa barang
jaminan dan profil nasabah

Multi-channel: 
Cabang, Sales Force, agen, & digital

Masyarakat menengah kebawah serta 
masyarakat menengah atas yang spesifik

tradisional, paper based, dan
berdasarkan kepada penaksiran
barang jaminan

Channel tunggal: cabang

Fokus pada masyarakat
menengah ke bawah

PErSEtuJuan manaJEmEn Kunci ataS 
ViSi dan miSi PErSEroan

Direksi dan Dewan Komisaris telah bersama-sama membahas 
dan mengkaji Visi dan Misi Pegadaian secara mendalam serta 
berkomitmen dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di 
lingkungan bisnis Pegadaian. Visi dan Misi Pegadaian saat ini 
ditetapkan bersamaan dengan Pengesahan Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pegadaian (Persero) tahun 
2019 - 2023 yang telah disahkan oleh Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan surat No. S-804/
MBU/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.

KaJian PEriodiK ViSi dan miSi 
PErSEroan olEh manaJEmEn Kunci

Seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang baru 
mengenai pergadaian yang dapat meningkatkan persaingan 
usaha dalam bisnis gadai, kemajuan dan penerapan teknologi 
yang semakin canggih, perkembangan digitalisasi proses 
dan produk yang semakin pesat, kondisi masyarakat yang 
semakin cerdas dan kritis, serta banyaknya pilihan produk 
pembiayaan/penyaluran kredit yang tersedia di pasar, 
mengharuskan Pegadaian menajamkan kembali visi dan tujuan 
yang ingin dicapainya.

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas 
Visi dan Misi Perseroan, baik dalam periodik jangka pendek 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 yang 
telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
pada 29 Oktober 2018, maupun Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) 2019 - 2023 yang telah ditandatangani 
bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 29 Oktober 
2018, dan telah disahkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) pada tanggal 3 Desember 2018.
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budaYa PErSEroan

Pada tahun 2018, telah ditetapkan Budaya Perseroan yang baru, yaitu jiwa G-Value5, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Direksi No. 114/DIR IV/2018 tentang Budaya Perseroan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan. Budaya Perseroan 
ini harus senantiasa dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian.

NILAI-NILAI G-VALUE5

n
Il

aI
-n

Il
aI

 g
-V

al
U

e5

I n t e g R I t y
memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, serta terdapat kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan.

P R O f e S S I O n a l
selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan secara 
efektif dan efisien.

M u t u a l  t R u S t
menciptakan keyakinan bersama secara terbuka, transparan, kolaboratif, dan tidak sungkan serta memelihara budaya 
sating menghargai diantara karyawan untuk mencapai tujuan Perseroan.

C u S t O M e R  f O C u S
memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (internal, eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan 
pelanggan sebagai fokus utama.

S O C I a l  Va l u e
Bertindak berlandaskan manfaat untuk peduli dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama 
baik Perusahaan.

SEPuluh PErilaKu utama inSan PEgadaian

Budaya Perseroan dari Pegadaian tercermin dalam nilai budaya G-Value5 yang diterjemahkan ke dalam 10 Perilaku Utama 
Insan Pegadaian.

nilai Perilaku Utama kata kunci

Integrity 1. senantiasa bersikap jujur, tulus, dan objektif
2. Bertindak konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan

•	 jujur, tutus dan objektif
•	 konsisten.

Professional 3. senantiasa memiliki inisiatif, gesit dalam menyesuaikan perubahan 
kondisi untuk penyempurnaan dan inovasi dengan memanfaatkan 
teknologi terkini.

4. memiliki jiwa entrepreneurship dan global mindset dalam mengambil 
keputusan bisnis.

5. menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik penuh komitmen, serta 
tetap dalam koridor aturan yang berlaku

•	 lnisiatif, gesit dan inovatif

•	 entrepreneurship & global mindset

•	 Comply, Commitment & excellent.

Mutual trust 6. menciptakan keyakinan bersama, terbuka & transparan dalam 
mencapai tujuan Perseroan.

7. mengutamakan semangat kolaboratif untuk sinergi dan saling 
menghargai antar karyawan.

8. tidak sungkan memberikan atau menerima masukan dan kritik.

•	 terbuka dan transparan

•	 kolaboratif dan saling menghargai

•	 tidak sungkan

Customer focus 9. fokus pada pelayanan bagi pelanggan untuk memberikan solusi 
terbaik melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan.

•	 Berorientasi pada solusi dan melebihi 
ekspektasi pelanggan

Social Value 10. Peduli dan memberikan manfaat kepada lingkungan serta nama baik 
Perseroan.

•	 Peduli dan memberikan manfaat kepada 
lingkungan serta nama balk Perseroan

VIsI, mIsI dan BUdaya PerSerOan
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

Logo Pegadaian terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni gambar tiga 
lingkaran yang bersinggungan dan kata “Pegadaian”. Secara garis 
besar logo Pegadaian menggambarkan proses perjalanan sebuah 
institusi jasa gadai sejak berdiri dan berkembang sesuai proses 
transformasi hingga menjadi perusahaan multi produk yang menjadi 
solusi keuangan yang berpegang pada landasan nilai-nilai kolaborasi, 
transparansi, dan kepercayaan.

Gambar tiga lingkaran merepresentasikan tiga inti layanan Pegadaian 
yakni Bisnis Pembiayaan, Bisnis Emas, dan Aneka Jasa. Gambar 
timbangan bermakna kejujuran dan keadilan. Sedangkan warna hijau 
melambangkan keteduhan serta senantiasa tumbuh berkembang 
dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Kata “Pegadaian” yang ditulis dengan huruf kecil bermakna 
sikap rendah hati, tulus, dan senantiasa ramah dalam melayani 
masyarakat Indonesia.

makna lOgO PerSerOan
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kuswiyoto
DIREKTUR UTAMA

Wahyu kuncoro
WAKIL DIREKTUR UTAMA

harianto Widodo
DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK

damar latri Setiawan
DIREKTUR JARINGAN OPERASI, DAN PENJUALAN

teguh Wahyono
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL

Mohammad edi isdwiarto
DIREKTUR SDM & HUKUM

ninis kesuma adriani
DIREKTUR KEUANGAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
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ProfIl direkSi
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 Periode Jabatan
27 oktober 2017 - rUPs tahun 2022, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 57 tahun

 Domisili
Bandung, jawa Barat, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris Utama/komisaris Independen melalui 
keputusan menteri BUmn no. sk-231/mBU/10/2017 tanggal 27 oktober 
2017 yang dicatatkan melalui akta notaris no. 04 tanggal 15 november 
2017 yang dibuat di hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn., notaris 
di jakarta. jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran 
dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) ekonomi jurusan manajemen fakultas ekonomi UnPad, 
Bandung (1985), magister (s2) teknik tmI ItB, Bandung (1994), doktor 
(s3) tmI ItB, Bandung (2002).

 riwayat Profesi
dosen fe.UnPad jurusan manajemen (1986-sekarang), Instruktur 
pada pelatihan-pelatihan yang diadakan secara intern maupun ekstern 
UnPad (1990-sekarang), dosen Pasca sarjana UnPad (1994-sekarang), 
ketua jurusan manajemen fe UnPad (1999-2003), peneliti dalam 
bidang manajemen, ekonomi, Supply Chain Management, industri dan 
Umkm (1996-sekarang), asesor Ban Pt (2004 - sekarang), sekretaris 
Quality assurance UnPad (2004-2007), ketua lmfe UnPad (2005-
2007), wakil ketua Bidang akademik dan kemahasiswaan stIe 
ekUItas (2006-2011), sekretaris Bidang kerjasama dan networking 
dan akademik mm UnPad (2008-2009), ketua satuan Pengawas 
Internal (sPI) UnPad (2009-2010), konsultan adB dan UsaId (2008-
2009), komite audit Pt Pos Indonesia (2010-2012).

 rangkap Jabatan
Ina Primiana tidak memiliki jabatan pada perusahaan/institusi lain yang 
memiliki hubungan afiliasi.

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris 
lain, anggota direksi, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

ProfIl deWan kOMiSariS

ina Primiana
KOMISARIS UTAMA/KOMISARIS INDEPENDEN
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

 Periode Jabatan
17 oktober 2019 - rUPs tahun 2024, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 50 tahun

 Domisili
Bekasi, jawa Barat, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-284/mBU/10/2019 tanggal 17 oktober 2019 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 4 tanggal 5 november 2019 yang dibuat di 
hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn., notaris di jakarta. jabatan ini 
merupakan periode pertama dalam jajaran dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) manajemen (konsentrasi manajemen keuangan) Universitas 
Indonesia (UI) jawa Barat (1996), magister (s2) Master of Business 
administration International University of japan (2001), dan doktor 
(s3) Philosophy in economic University of new south wales (2008).

 riwayat Profesi
staf ahli menteri keuangan Bidang organisasi, Birokrasi, dan teknologi 
kementerian keuangan (2018-sekarang), komisaris Pt Pelni (Persero) 
(2014 – oktober 2019), direktur sistem Informasi dan transformasi 
Perbendaharaan direktorat jendral Perbendaharaan kementerian 
keuangan (2013 – 2018), direktur sistem Perbendaharaan direktorat 
jendral Perbendaharaan kementerian keuangan (januari 2013 – april 
2013), tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan direktorat jendral 
Perbendaharaan kementerian keuangan (2012- 2013)

 rangkap Jabatan
staf ahli menteri keuangan Bidang organisasi, Birokrasi, dan teknologi 
kementerian keuangan (2018-sekarang)

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lain 
dan anggota direksi. memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah 
Indonesia sebagai Pemegang saham Utama/Pengendali melalui 
jabatan staf khusus wakil Presiden republik Indonesia Bidang hukum.

 Kepemilikan Saham Pegadaian

Tidak memiliki saham Perseroan

Sudarto
KOMISARIS
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 Periode Jabatan
30 juni 2016 - rUPs tahun 2021, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 54 tahun

 Domisili
Bogor, jawa Barat, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-130/mBU/06/2016 tanggal 30 juni 2016 yang dicatatkan melalui 
akta notaris no. 06 tanggal 26 juli 2016 yang dibuat di hadapan 
nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini merupakan 
periode pertama dalam jajaran dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) hukum Universitas Indonesia (UI) jawa Barat (1990), 
magister (s2) Ilmu hukum UI (1997), dan doktor (s3) Ilmu hukum dari 
UI (2003).

 riwayat Profesi
guru Besar hukum tata negara di Universitas Indonesia jakarta 
dan staf khusus wakil Presiden republik Indonesia Bidang hukum 
(2009-sekarang); anggota dewan komisaris Pt waskita karya (Persero) 
tbk (2012-2015); wakil ketua merangkap anggota komisi kejaksaan rI 
(2011-2015); ketua Badan arbitrase olahraga Indonesia (BaorI) (2012-
2013). di samping itu juga aktif sebagai dosen Universitas diponegoro 
semarang, beberapa universitas swasta, dan menjadi pembicara 
di berbagai seminar baik di dalam maupun luar negeri. Beliau juga 
aktif terlibat dalam berbagai tim ahli Pemerintah dalam penyusunan 
beragam rancangan Undang-undang (2001-2010).

 rangkap Jabatan
staf khusus wakil Presiden republik Indonesia Bidang hukum 
(2009-sekarang)

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris 
lain dan anggota direksi. memiliki hubungan afiliasi dengan 
Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang saham Utama/Pengendali 
melalui jabatan staf khusus wakil Presiden republik Indonesia 
Bidang hukum.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Satya arinanto
KOMISARIS

ProfIl deWan kOMiSariS
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

 Periode Jabatan
30 juni 2016 - rUPs tahun 2021, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 52 tahun

 Domisili
jakarta Pusat, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-130/mBU/06/2016 tanggal 30 juni 2016 yang dicatatkan melalui 
akta notaris no. 06 tanggal 26 juli 2016 yang dibuat di hadapan 
nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini merupakan 
periode pertama dalam jajaran dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) hukum Universitas Padjajaran Bandung (1986), magister (s2) 
hukum pada law faculty Victoria University of wellington, selandia 
Baru (2001), dan doktor (s3) Ilmu hukum di fakultas hukum Universitas 
gadjah mada yogyakarta (2007).

 riwayat Profesi
deputi Bidang, Politik, hukum dan keamanan sekretaris kabinet 
(2015-sekarang). Pernah menjabat sebagai staf ahli Bidang hukum 
dan hubungan Internasional sekretariat kabinet republik Indonesia 
(2014-2015). sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala sub Bagian 
analisa hukum tata negara dan administrasi negara I, Bagian analisa 
hukum ketatanegaraan di sekretariat kabinet republik Indonesia 
(2000-2006).

 rangkap Jabatan
deputi Bidang Politik, hukum, dan keamanan di sekretariat kabinet 
republik Indonesia (2015 - sekarang)

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lain 
dan anggota direksi. memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah 
Indonesia sebagai Pemegang saham Utama/Pengendali melalui 
jabatan deputi Bidang Politik, hukum, dan keamanan di sekretariat 
kabinet republik Indonesia.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Fadlansyah lubis
KOMISARIS
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 Periode Jabatan
17 maret 2017 - rUPs tahun 2022, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 58 tahun

 Domisili
jakarta Pusat, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-56/mBU/03/2017 tanggal 17 maret 2017 yang dicatatkan melalui 
akta notaris no. 03 tanggal 06 april 2017 yang dibuat di hadapan 
nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini merupakan 
periode pertama dalam jajaran dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) teknik sipil ItB, Bandung (1987), master (s2) of Science in 
Policy economic (urban economics/Public finance) Dept. of economics, 
university of Illinois at urbana Champaign, Illinois, amerika serikat 
(1994), s3 Universitas negeri jakarta, manajemen Pendidikan, 2002.

 riwayat Profesi
Beliau meniti karier di kementerian Perencanaan Pembangunan 
nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) 
sejak tahun 1988 sampai sekarang, di antaranya menjadi staf ahli 
menteri untuk sumber daya alam, lingkungan dan Perubahan iklim 
(2010-sekarang), deputi sumber daya alam dan lingkungan (2007-
2010), direktur transportasi (2005-2007), kepala sub direktorat 
angkutan darat, meteorologi dan geofisika, direktorat transportasi 
(2002-2005), Perencana (1988-2002).

 rangkap Jabatan
Umiyatun hayati triastuti tidak memiliki jabatan pada perusahaan/
institusi lain yang memiliki hubungan afiliasi.

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Umiyatun hayati triastuti
KOMISARIS

ProfIl deWan kOMiSariS
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

 Periode Jabatan
29 mei 2019 - rUPs tahun 2024, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 48 tahun

 Domisili
jakarta timur, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai komisaris melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-124/mBU/05/2019 tanggal 29 mei 2019 yang dicatatkan melalui 
akta notaris no. 1 tanggal 20 juni 2019 yang dibuat di hadapan nanda 
fauz Iwan, s.h., m.kn., notaris di jakarta. jabatan ini merupakan 
periode pertama dalam jajaran dewan komisaris Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) teknik mesin Institut teknologi nasional malang, malang 
(1994), magister (s2) manajemen keuangan, Universitas Bhayangkara 
jakarta (2006)

 riwayat Profesi
kepala Biro Umum dan humas, kementerian BUmn (2016 – 2019), 
anggota dewan komisaris Pt taspen (Persero) (2016-2019), anggota 
dewan komisaris Pt reasuransi Indonesia Utama (Persero) (2015 
– 2016), kabid. Usaha energi, logistik, kawasan dan Pariwisata IIa, 
kementerian BUmn (2015 – 2016), anggota dewan komisaris Pt aseI 
re (Persero) (2014 – 2015) kabid. Usaha energi dan Pertambangan 
II, kementerian BUmn (2014 – 2015), anggota dewan komisaris Pt 
reindo (2012 – 2014)

 rangkap Jabatan
kepala Biro Umum dan humas kementerian BUmn

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Wahyu Wibowo
KOMISARIS
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ProfIl direkSi

 Periode Jabatan
4 januari 2019 - rUPs tahun 2024 (Periode Pertama)

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 54 tahun

 Domisili
jakarta selatan, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur Utama melalui surat keputusan menteri 
BUmn no. sk-03/mBU/1/2019 tanggal 4 januari yang dicatatkan melalui 
akta notaris no. 15 yang dibuat di hadapan nanda fauz Iwan, notaris 
di jakarta. jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran 
direksi Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) ekonomi jurusan akuntansi Universitas airlangga, surabaya 
(1986), Master (S2) of Business administration jurusan finance dari 
Washington university amerika serikat (1997).

 riwayat Profesi
direktur corporate Banking Pt Bank rakyat Indonesia (Persero) tbk 
(2017-2019), direktur manajemen risiko Pt Bank rakyat Indonesia 
(Persero) tbk (2017), direktur kelembagaan Pt Bank rakyat Indonesia 
(Persero) tbk (2015-2017), Pemimpin wilayah kantor wilayah jakarta 
1 Pt Bank rakyat Indonesia (Persero) tbk (2015).

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

kuswiyoto
DIREKTUR UTAMA
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

 Periode Jabatan
18 november 2019 - rUPs tahun 2024, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 50 tahun

 Domisili
jakarta timur, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai wakil direktur Utama melalui surat keputusan 
menteri BUmn no. sk-273/mBU/11/2019 tanggal 18 november 2019 
yang dicatatkan melalui akta notaris no. 3 tanggal 5 desember 
2019 yang dibuat di hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris 
di jakarta. jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran 
direksi Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) Pertanian, Universitas sebelas maret, surakarta (1993), 
magister (s2)ekonomi, Universitas yaI, jakarta (2003), doktor (s3) 
manajemen, Universitas gadjah mada, jogjakarta (2005)

 riwayat Profesi
deputi Bidang Usaha agro dan farmasi (eselon I) (2016-2019); wakil 
komisaris Utama Pt Bank negara Indonesia (Persero) tbk (2017-
2019); anggota dewan komisaris Pt Bank negara Indonesia (Persero) 
tbk (2016-2017); anggota Pengawas koperasi Pegawai Prabunara 
kementerian BUmn (2015-2016); ketua Umum koperasi Pegawai 

Prabunara kementerian BUmn (2013-2015); anggota dewan komisaris 
Pt angkasa Pura II (Persero) (2013-2016); deputi Bidang Infrastruktur 
Bisnis (eselon I) (2015-2016); asisten deputi Perbankan dan asuransi 
(eselon II) (2014-2015); asisten deputi Bidang Usaha jasa III (eselon 
II) (2013-2014); asisten deputy Bidang Usaha jasa III (eselon II) (2013-
2014); anggota dewan komisaris Pt Perkebunan nusantara xIII (2012-
2013); kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan logistik Ia (eselon III) 
(2012-2013); kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIa (eselon III) 
(2012-2013); anggota dewan komisaris Pt Perkebunan nusantara xI 
(Persero) (2008-2012); kepala Bidang Usaha Perkebunan IIIB (eselon 
III); sekretaris dewan komisaris Pt Perkebunan nusantara VIII (Persero); 
kepala sub Bidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian (eselon 
IV) (2002-2006); kepala seksi Pendanaan dan sumber daya (eselon 
IV) (2001-2002); staf pada direktorat Usaha Pertanian, kehutanan, 
dan Perikanan (1996-2001)

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Wahyu kuncoro
WAKIL DIREKTUR UTAMA
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 Periode Jabatan
30 mei 2018 - rUPs tahun 2023, Periode kedua

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 51 tahun

 Domisili
Bekasi, jawa Barat, Indonesia

riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur pertama kali melalui surat keputusan menteri 
BUmn no. sk-239/mBU/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 10 tanggal 21 maret 2013 yang dibuat di 
hadapan nanda fauz Iwan, notaris di jakarta. Pada tahun 2018 beliau 
kembali diangkat sebagai direktur melalui surat keputusan menteri 
BUmn no. sk-143/mBU/05/2018 tanggal 30 mei 2018 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 25 tanggal 31 mei 2018 yang dibuat di hadapan 
nanda fauz Iwan, notaris di jakarta. jabatan ini merupakan periode 
kedua dalam jajaran direksi Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) ekonomi dari Universitas airlangga surabaya (1993).

 riwayat Profesi
karirnya di Pegadaian dimulai tahun 1994 sebagai Pemeriksa Pembantu 
di kupang hingga akhirnya menduduki beberapa posisi pada 1 level 
dibawah direksi, yakni sebagai general Manajer treasury (2009-2012), 
Pemimpin wilayah kantor wilayah jakarta I (2012-2012), dan kepala 
satuan Pengawasan Intern (2012-2013).

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan.

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

harianto Widodo
DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK

ProfIl direkSi
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 Periode Jabatan
24 agustus 2017 - rUPs tahun 2022, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 48 tahun

 Domisili
jakarta Pusat, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-162/mBU/08/2017 tanggal 21 agustus 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 12 tanggal 24 agustus 2017 yang dibuat di 
hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini 
merupakan periode pertama dalam jajaran direksi Perseroan.

 Pendidikan
diploma III (d3) sekolah tinggi administrasi negara (stan) jakarta 
(1993), sarjana (s1) ekonomi jurusan, manajemen keuangan dari 
Universitas Indonesia (UI), jawa Barat (1999), magister (s2) manajemen 
keuangan dari UI (2003), doktor (s3) manajemen Pendidikan dari 
Universitas negeri jakarta (2012).

 riwayat Profesi
Beliau memiliki karir di Pegadaian yang diawali sebagai ahli taksir/
lnstruktur taksiran di kantor Pusat jakarta (1995-2003). sebelum 
diangkat menjadi direktur, beliau menjabat sekretaris Perusahaan 
(2016-2017). Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Pemimpin 
wilayah kanwil xI semarang (2015-2016), jeneral manajer Bisnis emas 
di kantor Pusat jakarta (2012-2015), Pemimpin cabang Utama kantor 
cabang Pegadaian denpasar di Bali (2011-2012), Pemimpin cabang 
kantor Pegadaian kramatjati di jakarta (2010-2011), manajer Bina Usaha 
wilayah I pada divisi Usaha gadai di kantor Pusat jakarta (2008-2010), 
manager Pemasaran Usaha Inti pada divisi Usaha gadai di kantor Pusat 
jakarta (2007-2008), manager akademik Perencanaan dan evaluasi 
divisi Pendidikan dan Pelatihan di kantor Pusat jakarta (2005-2007), 
asisten manager Perencanaan dan evaluasi divisi Pendidikan dan 
Pelatihan di kantor Pusat jakarta (2003-2005).

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

damar latri Setiawan
DIREKTUR JARINGAN OPERASI, DAN PENJUALAN
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 Periode Jabatan
24 agustus 2017 - rUPs tahun 2022, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 56 tahun

 Domisili
jakarta Pusat, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-162/mBU/08/2017 tanggal 21 agustus 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 12 tanggal 24 agustus 2017 yang dibuat di 
hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini 
merupakan periode pertama dalam jajaran direksi Perseroan.

 Pendidikan
Pamtk dari telkom Bandung, (1985), sarjana (s1) ekonomi dari 
Universitas Islam nusantara, Bandung (1992), Master (S2) of finance 
dari norheastern university, amerika serikat (2000).

 riwayat Profesi
Berkarir di Pt telekomunikasi Indonesia tbk sejak tahun 1985. 
sebelum diangkat menjadi direktur Pegadaian, beliau menjabat 
sebagai Presiden direktur dapen telkom gratika (2017-2017) dan 
komisaris Pt metra digital Investasi (2014-2017). Beberapa jabatan yang 
pernah dipercayakan kepada beliau di antaranya Presiden direktur 
Pt telkom metra (2014-2016), direktur Utama yakes telkom group 
(2013-2014), komisaris Pt telkom metra (2011-2013), komisaris Utama 
telkom landmark tower (2013-2014), VP Management accounting 
Pt telkom (2006-2012), komisaris Utama Pt mitratel (2006-2011), aVP 
Strategic Budgeting, Pengembangan rkaP Pt telkom (2004-2006), 
Proyek aBc, SM Implementation Pt telkom (2000-2004), dan Manager 
Programmer analyst It Pt telkom (1985-2000).

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

teguh Wahyono
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL

ProfIl direkSi
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P r o f i l  P e r u s a h a a n

 Periode Jabatan
24 agustus 2017 - rUPs tahun 2022, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 57 tahun

 Domisili
jakarta Pusat, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur melalui surat keputusan menteri BUmn 
no. sk-162/mBU/08/2017 tanggal 21 agustus 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 12 tanggal 24 agustus 2017 yang dibuat di 
hadapan nanda fauz Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini 
merupakan periode pertama dalam jajaran direksi Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) teknik sipil Universitas gajah mada, yogyakarta 
(1988), dan magister (s2) manajemen dari Universitas gajah mada,  
yogyakarta (1994).

 riwayat Profesi
sebelum diangkat menjadi direktur Pegadaian, beliau berkarir di 
coca cola amatil Indonesia sejak tahun 1997, dengan jabatan terakhir 
sebagai Marketing Director coca cola amatil Indonesia (2015-2017). 
Pada tahun 2001 hingga 2004 sempat mengenyam pengalaman di 
Pt nestle Indonesia sebagai Head Of Region Key account - state 2 
jabotabek Pt nestle Indonesia (2001-2002) dan Head Of State 1 - 
sumatera (2002-2004). sebelumnya, beliau berkarir di Pt Prodenta 
Indonesia (1995-1997) dengan jabatan terakhir sebagai group Brand 
Manager. Beliau mengawali profesinya sebagai Club Manager, World 
trade Center surabaya (1990-1992) dan Junior Brand Manager di Pt 
multi Bintang Indonesia (1989-1990).

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

Mohammad edi isdwiarto
DIREKTUR SDM & HUKUM
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 Periode Jabatan
30 mei 2018 - rUPs tahun 2023, Periode Pertama

 Data Pribadi
warga negara Indonesia
Usia 53 tahun

 Domisili
jakarta timur, dkI jakarta, Indonesia

 riwayat Penunjukan
diangkat sebagai direktur melalui surat keputusan menteri BUmn no. 
sk-143/mBU/05/2018 tanggal 30 mei 2018 yang dicatatkan melalui 
akta notaris akta notaris no. 25 yang dibuat di hadapan nanda fauz 
Iwan, s.h., m.kn, notaris di jakarta. jabatan ini merupakan periode 
pertama dalam jajaran direksi Perseroan.

 Pendidikan
sarjana (s1) s1 Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1989) dan Master 
(S2) of Business administration jurusan finance and Marketing dari 
State new york university at Buffalo, amerika serikat (2000)

 riwayat Profesi
Berkarir di Pt Bank rakyat Indonesia (Persero) tbk. Beberapa jabatan 
yang pernah diemban adalah Head of Investor Relations (2014-2018), 
Deputy general Manager/Vice President International Business 
Division (2012-2014), dan Department Head/assitant Vice President 
Correspondent Banking Relations (2011-2012),

 rangkap Jabatan
tidak memiliki rangkap jabatan

 Hubungan Afiliasi
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain, maupun dengan Pemegang saham Utama 
dan Pengendali.

 Kepemilikan Saham Pegadaian
tidak memiliki saham Perseroan.

ninis kesuma adriani
DIREKTUR KEUANGAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

ProfIl direkSi
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ProfIl 
SeniOr exeCUtiVe ViCe PreSident

ProfIl 
PeJaBat ekSekUtiF

ridwan Arbian Syah
Kepala Divisi Satuan Pengawas Intern

menjabat sejak 28 november 2017

Usia 51 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi strategi human capital
2. eksekutif jeneral manajer divisi teknologi Informasi
3. sekretaris Perusahaan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 50/keP/2017 tanggal 28 november 2017

r. Swasono Amoeng Widodo
Sekretaris Perusahaan

menjabat sejak 18 maret 2019

Usia 52 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala divisi Budaya kerja
2. Pemimpin wilayah kanwil VIII jakarta 1
3. Pemimpin wilayah kanwil Ix jakarta 2

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.1469/00027.02/2019 tanggal 6 september 2019

eko Susetyono
Divisi Manajemen Risiko

menjabat sejak 6 maret 2019

Usia 54 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. divisi Compliance

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 830/00028.04/2019 tanggal 3 juni 2019
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Agus Priyabodo
Kepala Divisi Produk Gadai

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 50 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah kanwil VIII jakarta 1
2. Pemimpin wilayah kanwil Ix jakarta 2
3. Pemimpin wilayah kanwil xII surabaya

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

Boedi Prasodjo
Kepala Divisi Produk Emas

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 52 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi Produk gadai
2. Inspektur wilayah xII surabaya
3. Pemimpin wilayah kanwil I medan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

Beni Martina Maulan
Kepala Unit Usaha Syariah

menjabat sejak 30 januari 2020

Usia 44 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Vice President departemen Pengembangan Produk syariah
2. kepala divisi Unit Usaha syariah

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 227/00027.02/2020 tanggal 30 januari 2020

Dwi Wuryantadi
Kepala Divisi Produk Mikro Fidusia

menjabat sejak 14 januari 2020

Usia 45 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah kantor wilayah IV
2. kepala divisi Produk mikro fidusia
3. kepala divisi Operation and enterprise Risk Management

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 822/keP/2019 tanggal 12 desember 2019
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elvi rofiqotul Hidayah
Kepala Divisi Pemasaran

menjabat sejak 9 desember 2018

Usia 48 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala divisi Pemasaran
2. deputy Bisnis area malang
3. manager Pemasaran divisi Pemasaran & Market Intelegence
4. manager operasi & Pengembangan kanwil x Bandung

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

Yudi Sadono
Kepala Divisi Jaringan dan Operasional

menjabat sejak 1 februari 2019

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah x Bandung
2. deputy Bisnis area makassar 2
3. Manager sdm kanwil xII surabaya
4. kepala divisi jaringan dan operasional

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

Muh. Ariyadi Purwanto
Kepala Divisi Penjualan

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 46 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi PmIs
2. Senior Manager Budget & Performance Management divisi sPcm
3. Senior Manager Business analyst & Change Management divisi sPcm

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

Hertin Maulida rahmi
Kepala Divisi Kemitraan dan Bina Lingkungan

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 51 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. koordinator Biro PkBl
2. deputy Bisnis area Bogor
3. Pemimpin cabang Utama cP tebet

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

ProfIl PeJaBat ekSekUtiF
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endang Pertiwi
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan

menjabat sejak 27 juni 2019

Usia 51 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Senior Manager sekretariat Perusahaan
2. manager Protokoler
3. manager sdm kanwil jakarta 1

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 324/00027.02/2020 tanggal 12 februari 2020

Udin Salahudin
Kepala Divisi Perencanaan Strategis

menjabat sejak 9 desember 2018

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi sPcm
2. Profesional Isds ahli divisi sekretariat Perusahaan
3. Profesional Isds madya divisi sekretariat Perusahaan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.71/keP/2016 tanggal 23 desember 2016

Tugiatmoko
Kepala Divisi Akuntansi

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 54 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Profesional ahli divisi strategi human capital
2. general Manager divisi akuntansi
3. Inspektur wilayah VI makassar

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

endah Susiani
Kepala Divisi Tresuri

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 51 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi jaringan & operasional
2. Pemimpin wilayah xI semarang
3. general Manager divisi akuntansi

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 25/keP/2018 tanggal 7 september 2018
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Gede Suhardantara
Kepala Divisi Manajemen Kinerja Perusahaan

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 50 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. sekretaris Perusahaan
2. general Manager divisi tresuri
3. manager Permodalan divisi tresuri

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

eko Haryono
Kepala Divisi Arsitektur dan Perencanaan TI

menjabat sejak 2 januari 2020

Usia 52 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Senior Manager It Operation
2. kepala divisi arsitektur dan Perencanaan tI

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 2444/00027.02/2019 tanggal 18 desember 
2019

Alfian Noor
Kepala Divisi Operasional dan Infrastruktur TI

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi teknologi Informasi
2. Senior Manager It aplication & Development divisi teknologi Informasi
3. Deputy Perencanaan & Pengembangan tI divisi teknologi Informasi

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.874/00027.02/2017 tanggal 31 oktober 2017

Noor Hidayanto
Kepala Divisi IT Solution

menjabat sejak 11 juni 2019

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Senior Manager It Planning
2. kepala divisi It Solution

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 753/keP/2019 tanggal 6 november 2019

ProfIl PeJaBat ekSekUtiF
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Didiet Aditya Pradhana
Kepala Divisi Micro and Consumer Digital Lending

menjabat sejak 15 oktober 2019

Usia 44 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan Senior Vice President Squad Micro and Consumer Digital lending

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 1871/00027.02/2019 tanggal 15 oktober 2019

Teguh Budi Ismanto
Kepala Divisi Produk Fee Based

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. koordinator Biro e-Channel
2. Manager kinerja & operasional Biro e-Channel
3. Manager Pengembangan teknologi Informasi divisi Pengembangan 

teknologi Informasi
4. kepala divisi Produk fee Based

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

Hananto
Kepala Divisi Operasional Human Capital

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 47 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. deputy Bisnis area kendari
2. Manager operasional Balai diklat surabaya
3. Manager Pendidikan dan Pelatihan divisi Pendidikan dan Pelatihan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

Wahid Abdi
Kepala Divisi Strategi Human Capital

menjabat sejak 19 november 2019

Usia 45 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala departemen departemen talent & Workforce Planning
2. kepala divisi strategi Human Capital

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 1996/00027.02/2019 tanggal 30 oktober 2019
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rofiq Afiv Aziz
Kepala Divisi Pegadaian Corporate University

menjabat sejak 1 februari 2019

Usia 48 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala divisi strategi Human Capital
2. general Manager divisi Pegadaian Corporate university
3. Pemeriksa madya makassar I

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

Holilurrohman
Kepala Divisi Hukum

menjabat sejak 24 mei 2019

Usia 46 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Manager Bantuan hukum divisi hukum
2. Manager litigasi divisi hukum
3. legal Officer muda litigasi divisi hukum

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.11/keP/2019 tanggal 24 mei 2019

Ismail Ilyas
Kepala Divisi Procurement dan Pengelola Aset Tetap

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 50 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. Senior Manager Business analyst & Change Management divisi sPcm
2. deputy operasional kanwil VIII jakarta 1
3. deputy Bisnis area samarinda

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 37/keP/2017 tanggal 8 agustus 2017

eri Mardianto
Kepala Divisi Compliance

menjabat sejak 9 april 2018

Usia 53 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi risk Management & Compliance
2. general Manager divisi manajemen risiko
3. general Manager divisi fidusia dan jasa lain

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no.23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

ProfIl PeJaBat ekSekUtiF
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Bhimo Wikan Hantoro
Kepala Divisi Innovation Squad

menjabat sejak 10 januari 2018

Usia 34 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan Baru bergabung dengan Perusahaan pada tanggal 10 januari 2018

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 979/00028.04/2018 tanggal 1 oktober 2018

Mirza Yunan rivai
Kepala Divisi PMO dan Change Management

menjabat sejak 9 desember 2018

Usia 52 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala divisi Pmo & Change Management

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

rully Yusuf
Kepala Divisi Budaya Kerja

menjabat sejak 7 maret 2019

Usia 49 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. kepala divisi Unit Usaha syariah
2. Inspektur wilayah xI semarang
3. Pemeriksa madya Balikpapan II

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 411/keP/2019 tanggal 27 juni 2019

Hakim Setiawan
Pemimpin Wilayah I Medan

menjabat sejak 28 mei 2018

Usia 51 tahun

domisili medan

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah
2. deputy Bisnis area madiun
3. deputy Bisnis area surabaya 1
4. Pemimpin cabang madya cP jemursari

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 822/keP/2019 tanggal 12 desember 2019



86 DIGITALISME

L A P O R A N
TAHUNAN 2019

Muhammad Nurkasan
Pemimpin Wilayah II Pekanbaru

menjabat sejak 16 september 2019

Usia 44 tahun

domisili Palembang

riwayat jabatan 1. deputy Bisnis kantor area surabaya 2
2. Pemimpin wilayah II Pekanbaru

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 1481/00027.02/2019 tanggal 10 september 
2019

eka Pebriansyah
Pemimpin Wilayah III Palembang

menjabat sejak 7 januari 2019

Usia 46 tahun

domisili Pekanbaru

riwayat jabatan 1. deputy Bisnis kantor area Bogor
2. Pemimpin wilayah III Palembang

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

edy Purwanto
Pemimpin Wilayah IV Balikpapan

menjabat sejak 2 januari 2019

Usia 47 tahun

domisili Balikpapan

riwayat jabatan 1. Inspektur wilayah kantor Inspektur wilayah x
2. Pemimpin wilayah IV Balikpapan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

Zulfan Adam
Pemimpin Wilayah V Manado

menjabat sejak 07/02/2019

Usia 46 tahun

domisili manado

riwayat jabatan 1. deputy operasional kantor wilayah V
2. Pemimpin wilayah V manado

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 1133/00027.02/2019 tanggal 24 juli 2019

ProfIl PeJaBat ekSekUtiF
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Alim Sutiono
Pemimpin Wilayah VI Makassar

menjabat sejak 2 januari 2019

Usia 49 tahun

domisili makassar

riwayat jabatan 1. kepala divisi jaringan dan operasional
2. Pemimpin wilayah VI makassar

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

Nuril Islamiah
Pemimpin Wilayah VII Denpasar

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 49 tahun

domisili denpasar

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah kanwil Ix jakarta 2
2. Pemimpin wilayah kanwil IV Balikpapan
3. Pemimpin wilayah kanwil VI makassar

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

edi Sarwono
Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1

menjabat sejak 4 september 2018

Usia 48 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi Pegadaian Corporate university
2. Pimpinan wilayah kanwil V manado
3. general Manager divisi hukum & kepatuhan

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 23/keP/2018 tanggal 4 september 2018

Ngadenan
Pemimpin Wilayah IX Jakarta 2

menjabat sejak 3 januari 2018

Usia 49 tahun

domisili dkI jakarta

riwayat jabatan 1. general Manager divisi Produk gadai
2. Pimpinan wilayah kanwil xII surabaya
3. Pimpinan wilayah kanwil VII denpasar

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no 51/keP/2017 tanggal 5 desember 2017
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Mufriyandi
Pemimpin Wilayah X Bandung

menjabat sejak 12 desember 2018

Usia 45 tahun

domisili Bandung

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah kantor wilayah III
2. deputy Bisnis area cirebon
3. Manager standard Outlet & Pelayanan divisi strategi Penjualan & 

operasional

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

Mulyono
Pemimpin Wilayah XI Semarang

menjabat sejak 9 juli 2018

Usia 51 tahun

domisili semarang

riwayat jabatan 1. general Manager divisi Produk emas
2. Pemimpin wilayah kanwil II Pekanbaru
3. Pemimpin cabang Utama cP Bekasi Utama

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 25/keP/2018 tanggal 7 september 2018

Supriyanto
Pemimpin Wilayah XII Surabaya

menjabat sejak 12 desember 2018  

Usia 51 tahun

domisili surabaya

riwayat jabatan 1. Pemimpin wilayah kantor wilayah V
2. deputy Bisnis area surabaya 2
3. deputy administrasi & Supporting kanwil xII surabaya

dasar hukum 
Pengangkatan

surat keputusan direksi no. 36/keP/2018 tanggal 12 desember 2018

ProfIl PeJaBat ekSekUtiF
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demografI karyawan dan 
PengeMBangan kOMPetenSi

dEmograFi KarYaWan

Per 31 Desember 2019, karyawan Pegadaian tercatat sebanyak 14.035 orang karyawan, bertambah 976 orang atau 7,47% 
dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah mencapai 13.059 karyawan. Kenaikan jumlah karyawan di tahun 2019 jika dibandingkan 
tahun sebelumnya, lebih disebabkan dalam rangka transformasi Pegadaian melakukan perubahan Struktur Organisasi dengan 
menambah formasi-formasi baru yaitu Marketing Executive (ME), Relationship Officer (RO), Sales Head (SH) dan jabatan-jabatan 
managerial. Selain itu Pegadaian juga melakukan penerimaan karyawan melalui jalur Management Development Programme 
(MDP) untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan.

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2015-2019
(orang)

20192018201720162015

12.185

12.943
13.316 13.059

14.035

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Level Organisasi/Kelompok Jabatan
(orang)

level Organisasi/kelompok Jabatan
2019 2018 2017

l P Jumlah l P Jumlah l P Jumlah

manajemen Puncak

direksi 6 1 7 5 1 6 6 - 6

karyawan

manajemen menengah 145 19 164 137 14 151 104 12 116

manajemen Pelaksana 1.365 461 1.826 1.252 430 1.682 1.108 389 1.497

staf 7.035 3.720 10.755 7.336 3.775 11.111 7.757 3.938 11.695

Perjanjian kerja waktu tertentu (Pkwt) 605 685 1.290 71 44 115 1 7 8

Jumlah Karyawan 9.150 4.885 14.035 8.796 4.263 13.059 8.970 4.346 13.316

Jumlah direksi dan Karyawan 9.156 4.886 14.042 8.801 4.264 13.065 8.976 4.346 13.322
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2019

13,00%

76.59%

9,19% 1,17%
0,05%

2018

12,87%

85,04%

0,88% 1,16%
0,05%

2017

11,24%

87,79%

0,06% 0,87%
0,05%

 manajemen menengah

 manajemen Pelaksana

 Staf

 PKWt

 manajemen Puncak

Jumlah dan Komposisi Sdm berdasarkan Wilayah Kerja
(orang)

Wilayah kerja
2019 2018 2017

l P Jumlah l P Jumlah l P Jumlah

kantor Pusat 708 345 1.053 473 203 676 355 111 466

kantor wilayah/cabang 8.442 4.540 12.982 8.323 4.060 12.383 8.615 4.235 12.850

Jumlah 9.150 4.885 14.035 8.796 4.263 13.059 8.970 4.346 13.316

2019 2018

7,5% 5,18% 3,5%

2017 96,5%94,82%92,5%

 Kantor Pusat  Kantor Wilayah/ cabang

demografI karyawan dan PengeMBangan kOMPetenSi
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Jumlah dan Komposisi Sdm berdasarkan tingkat Pendidikan
(orang)

tingkat Pendidikan
2019 2018 2017

l P Jumlah l P Jumlah l P Jumlah

s2-Pasca sarjana 388 179 567 360 149 509 346 144 490

s1-sarjana 5.026 3.064 8.090 4.852 2.858 7.710 4.913 2.918 7.831

diploma I, II, III dan IV 3.327 1.228 4.555 1.304 772 2.076 1.362 814 2.176

slta dan sederajat 409 414 823 2.280 484 2.764 2.349 470 2.819

Jumlah 9.150 4.885 14.035 8.796 4.263 13.059 8.970 4.346 13.316

 S2 - Pasca Sarjana  S1 - Sarjana  diploma i, ii, ii dan iV  S1 - Sarjana

2019
32,45%

56,64%

4,04%5,86%

59,04%

3,90%

21,17%

15,90%

2018
16,34%

58,81%

21,17%

3,68%

2017

Jumlah dan Komposisi Sdm berdasarkan Status Kepegawaian
(orang)

Status kepegawaian
2019 2018 2017

l P Jumlah l P Jumlah l P Jumlah

manajemen Puncak

direksi 6 1 7 5 1 6 6 - 6

karyawan

tetap 8.545 4.200 12.745 8.725 4.219 12.944 8.969 4.339 13.308

kontrak 605 685 1.290 71 44 115 1 7 8

sub-jumlah 9.150 4.885 14.035 8.796 4.263 13.059 8.970 4.346 13.316

Outsource 15.740 1.122 16.862 14.919 759 15.678 12.860 6 12.866

Jumlah 24.896 6.008 30.897 23.720 5.023 28.737 21.836 4.352 26.182

 direksi  tetap  Kontrak  outsource

2019

0,02% 0.02% 0.02%

41,24% 45,03%

4,17% 0,40%

2018 2017
50,82%

54,56% 54,55% 49,13%

0,03%
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Jumlah dan Komposisi Sdm berdasarkan Kelompok usia
(orang)

kelompok Usia
2019 2018 2017

l P Jumlah l P Jumlah l P Jumlah

> 50 tahun 837 219 1.056 753 189 942 627 121 748

> 45 - 50 tahun 1.157 436 1.593 1.211 420 1.631 1.214 405 1.619

> 40 - 45 tahun 775 247 1.022 840 297 1.137 930 352 1.282

> 35 - 40 tahun 1.028 564 1.592 859 418 1.277 775 292 1.067

> 30 - 35 tahun 2.793 1.802 4.595 2.630 1.740 4.370 2.382 1.542 3.924

> 25 - 30 tahun 1.590 1.023 2.613 1.602 1.056 2.658 1.956 1.400 3.356

≤ 25 tahun 970 594 1.564 901 143 1.044 1.086 234 1.320

Jumlah 9.150 4.885 14.035 8.796 4.263 13.059 8.970 4.346 13.316

2019 2018 2017

 > 50 tahun  > 45 - 50 tahun  > 45 - 50 tahun  > 35 - 40 tahun  > 30 - 35 tahun  > 25 - 30 tahun  ≤ 25 tahun

7,52%

11,35%

7,28%

11,34%

32,74%

18,62%

11,14% 7,21%

12,49%

8,71%

9,78%

33,46%

20,35%

7,99% 5,62%

12,16%

9,63%

8,01%

29,47%

25,20%

9,91%

Jumlah dan Komposisi Sdm berdasarkan Jenis Kelamin/Gender
(orang)

gender 2019 2018 2017

laki-laki 9.150 8.796 8.970

Perempuan 4.885 4.263 4.346

Jumlah 14.035 13.059 13.316

2019 2018 2017

 Perempuan  laki-laki

34,81% 32,64% 32,64%

65,19% 67,36%67,36%

demografI karyawan dan PengeMBangan kOMPetenSi
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PEngEmbangan KomPEtEnSi KarYaWan

Perseroan terus memantapkan komitmennya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka memenuhi 
kompetensi dan keahlian guna mendukung strategi bisnis Perseroan. Di sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan 
pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat pada Divisi Diklat maupun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sampai 
pada Kantor Area, yang menyentuh langsung insan Pegadaian sampai pada level terbawah.

Pelatihan berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender/Jenis Kelamin
Pihak (level Jabatan) yang 

Mengikuti Pelatihan Jenis Pelatihan tujuan Pelatihan
Jumlah kepesertaan

l P Jumlah

level Pejabat advance leadership meningkatkan kompetensi pimpinan 
(grade 14) yang meliputi creativity & 
innovation, visionary leadership, dan 
strategic orientation.

19 1 20

Intermediate leadership meningkatkan kompetensi pimpinan 
(grade 13) yang meliputi visionary 
leadership, change leadership, dan 
driving execution.

280 50 330

Basic leadership meningkatkan kompetensi pimpinan 
(grade 11-12) yang meliputi change 
leadership dan driving execution.

422 168 590

level non Pejabat Supervisory excellence meningkatkan kompetensi karyawan 
grade 7-10 yang meliputi building 
relationships, communicating effectively, 
managing performance, human 
resource management, dan legal & 
ethical compliance

1.761 1.135 2.896

Becoming effective Person meningkatkan kompetensi karyawan 
grade 4-6 dalam efektivitas pekerjaan 
(peningkatan sla pekerjaan masing-
masing karyawan)

2.134 1.081 3.215

level Pejabat Bisnis meningkatkan kompetensi pimpinan 
dalam bidang bisnis guna mewujudkan 
kebijakan bisnis yang sesuai dengan visi 
Perseroan serta berdampak positif bagi 
perkembangan Perseroan

1.609 805 2.414

level non Pejabat Bisnis meningkatkan kompetensi non pimpinan 
dalam bidang bisnis guna mewujudkan 
kinerja sesuai dengan target yang 
diberikan

690 345 1.035

level Pejabat Supporting meningkatkan kompetensi pimpinan 
dalam bidang supporting guna 
mewujudkan kebijakan yang 
mendukung baik secara langsung 
maupun tidak langsung kinerja bisnis 
Perseroan

361 180 541

level non Pejabat Supporting meningkatkan kompetensi non pimpinan 
guna mewujudkan service excellence 
bagi user (seluruh karyawan)

241 121 362

level Pejabat e-learning meningkatkan kompetensi karyawan 
serta mewujudkan self learning 
awareness

35.607 23.738 59.345

level non Pejabat e-learning meningkatkan kompetensi karyawan 
serta mewujudkan self learning 
awareness

83.083 35.607 118.690
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Jumlah Kepesertaan Pelatihan berdasarkan Kelompok Jabatan tahun 2018-2019

Jenis Pekerjaan/kelompok Jabatan
2019 2018

l P l P

Pejabat dan non pejabat 126.645 63.324 24.350 10.327

Pelatihan dan Peserta berdasarkan Gender selama 2018-2019

Jenis Pelatihan
2019 2018

l P l P

Pelatihan leadership 5.054 2.528 171 22

Pelatihan Bisnis 2.299 1.150 823 144

diklat karir - - 143 33

Pelatihan Supporting 602 301 1541 524

e-learning 118.690 59.345 20.987 9454

lain-lain - - 685 150

Jumlah 126.645 63.324 24.350 10.327

biaya Pelatihan tenaga Kerja 2018-2019

tahun anggaran
(Rp)

realisasi Biaya Pelatihan
(Rp) Pencapaian

2019 112.341.792.690 115.923.122.610 103,19% ↑
2018 49.083.770.000 50.642.551.879 103,18% ↑

Biaya Pengembangan Kompetensi 2018-2019
(rp Juta)

MENINGKAT
128,90%

50.643

115.923

20192018

Uraian tentang pengembangan karyawan Pegadaian dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan 
Sumber Daya Manusia.

demografI karyawan dan PengeMBangan kOMPetenSi



PT Pegadaian (Persero) 95

P r o f i l  P e r u s a h a a n

KomPoSiSi KEPEmiliKan Saham

Komposisi Pemegang Saham Pegadaian per 31 desember 2019

Pemegang Saham

Modal ditempatkan dan disetor Penuh

Persentase kepemilikan
(%)

Jumlah Saham
(lembar)

nominal
(Rp)

nilai nominal rp1.000.000/lembar saham

negara republik Indonesia 6.250.000 6.250.000.000.000 100,00%

Pemerintah republik indonesia
100%

inFormaSi tEntang PEmEgang Saham utama/PEngEndali

Sesuai dengan status hukum Pegadaian, maka modal Pegadaian adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal 
Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, saham Pegadaian 100% sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 
yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Negara Republik 
Indonesia menjadi entitas induk akhir.

komPosIsI 
PeMegang SahaM
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KEPEmiliKan Saham olEh manaJEmEn dan/atau KarYaWan

Berdasarkan status hukumnya, Pegadaian merupakan perusahaan dengan modal berbentuk saham yang berasal dari penyertaan 
modal Pemerintah, dimana 100% saham Pegadaian dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pegadaian tidak memiliki kebijakan 
Program Opsi Saham untuk Manajemen, atau Management Stock Option Program (MSOP), sehingga Manajemen Perseroan—
yaitu Dewan Komisaris dan Direksi—tidak memiliki saham Pegadaian. Demikian pula Perseroan tidak memiliki Program Opsi 
Saham untuk Karyawan, atau Employee Stock Option Program (ESOP)

transparansi Kepemilikan Saham Pegadaian oleh dewan Komisaris, direksi dan Karyawan

nama Jabatan

2019 2018

Jumlah Saham
(lembar)

Persentase 
kepemilikan

(%)

Jumlah Saham
(lembar)

Persentase 
kepemilikan

(%)

dewan Komisaris

Ina Primiana komisaris Utama/komisaris 
Independen

nihil nihil

heru subiyantoro* komisaris nihil nihil

satya arinanto komisaris nihil nihil

fadlansyah lubis komisaris nihil nihil

sudarto** komisaris nihil nihil

Umiyatun hayati triastuti komisaris nihil nihil

wahyu wibowo*** komisaris nihil nihil

direksi

sunarso**** direktur Utama nihil nihil

kuswiyoto***** direktur Utama nihil nihil

wahyu kuncoro****** wakil direktur Utama nihil nihil

harianto widodo direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk

nihil nihil

damar latri setiawan direktur jaringan, operasi, dan 
Penjualan

nihil nihil

teguh wahyono direktur teknologi Informasi dan 
digital

nihil nihil

mohammad edi Isdwiarto direktur sdm & hukum nihil nihil

ninis kesuma adriani direktur keuangan dan Perencanaan 
strategis

nihil nihil

Karyawan

kepemilikan saham oleh karyawan nihil nihil

keterangan:
nihil = tidak memiliki saham Pegadaian
*) heru subiyantoro tidak lagi menjabat komisaris sejak sejak 10 juni 2019
**) sudarto diangkat sebagai komisaris sejak 17 oktober 2019
***) wahyu wibowo diangkat sebagai komisaris sejak 29 mei 2019
****) sunarso tidak lagi menjabat direktur Utama sejak 3 januari 2019
******) kuswiyoto diangkat sebagai direktur Utama sejak 4 januari 2019
******) wahyu kuncoro diangkat sebagai wakil direktur Utama sejak 18 november 2019

komPosIsI PeMegang SahaM
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EntitaS anaK

entitas anak Bidang Usaha domisili
tahun 

Beroperasi 
komersial

tahun 
Penyertaan 

Modal

kepemilikan
(%)

aset
(Rp-juta) Status 

Operasi
2019 2018 2019 2018

Entitas anak

Pt Balai lelang artha gasia jasa 
pelelangan

jakarta 2000 2000 99,99% 99,99% 206 207 Beku 
operasi

Pt Pesonna optima jasa jasa umum jakarta 2015 2014 99,00% 99,00% 329.125 248.118 Beroperasi

Pt Pesonna Indonesia jaya jasa 
pengelolaan 
hotel dan 
bisnis properti 
lainnya

jakarta 2015 2014 99,00% 99,00% 78.541 80.383 Beroperasi

Pt Pegadaian galeri dua empat jasa 
perdagangan 
emas 
batangan, 
perhiasan dan 
batu mulia

jakarta 2018 2018 99,99% 99,99% 330.776 167.037 Beroperasi

EntitaS aSoSiaSi

entitas asosiasi Bidang Usaha domisili
tahun 

Beroperasi 
komersial

tahun 
Penyertaan 

Modal

kepemilikan
(%)

Status Operasi
2018 2019

Pt Pefindo Biro kredit jasa Credit Scoring Report jakarta 2015 2015 16,09% 23,37% Beroperasi

Pt balai lElang artha gaSia (“blag”)

ENTITAS ANAK
PT Balai Lelang Artha Gasia (“BLAG”), bergerak di bidang 
jasa lelang yaitu menyediakan jasa pelelangan harta tetap 
dan harta bergerak milik perorangan, serta aset perusahaan 
milik instansi Pemerintah maupun swasta sehingga diperoleh 
harga penjualan yang optimal.

Pada tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPLSB) BLAG pada tanggal 29 Juli 2010 memutuskan 
pembekuan kegiatan operasional BLAG dalam rangka 
restrukturisasi usaha dan kepengurusan. Di tahun 2012, 

RUPSLB BLAG tanggal 29 Agustus 2012 memutuskan untuk 
mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan restrukturisasi 
pengurus BLAG. 3 (tiga) tahun kemudian, tepatnya pada 26 
Maret 2015, RUPS BLAG memutuskan melakukan perubahan 
Anggaran Dasar, dimana salah satu keputusannya adalah 
pengesahan pergantian nama menjadi PT Balai Lelang 
Pegadaian (“BLP”). RUPS BLP pada tanggal 22 November 
2016 mengesahkan keputusan untuk mengembalikan nama 
BLP menjadi PT Balai Lelang Artha Gasia.

Pada tahun 2017, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) 
BLAG pada tanggal 29 September 2017 memutuskan kembali 
untuk melakukan pembekuan kegiatan operasional BLAG. 
Hingga 31 Desember 2018, kegiatan operasional PT BLAG 
masih dalam status dibekukan.

Pegadaian memiliki 99,99% saham PT BLAG, sementara 
sisanya 0,01% dimiliki oleh Drs. Deddy Kusdedi, MM.

daftar entItas anak 
dan entitaS aSOSiaSi
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kepemilikan Saham Blag

Pegadaian
99,99%

deddy 
Kusdedi
0,01%

ikhtisar Keuangan blag
2019 

(rp-ribu)
2018 

(rp-ribu)

Pendapatan - - ↓
Beban langsung - 363.876 ↓
Beban Usaha - 55.548 ↓
laba Bersih (371) (142.813) ↓
laba komprehensif (371) (142.813) ↓

aset 206.736 207.107 ↓
liabilitas 318.500 318.500 ↓
ekuitas (111.764) (111.393) ↑

manajemen Kunci blag
dewan komisaris komisaris: tugiatmoko

direksi direktur: -

Pt PESonna oPtima JaSa

ENTITAS ANAK
PT Pesonna Optima Jasa bergerak di bidang pelayanan jasa 
umum (general services) yang meliputi penyediaan jasa tenaga 
outsourcing (keamanan, kebersihan, pengemudi, pemeliharaan 
kantor/taman), persewaan kendaraan, persewaan alat-alat 
kantor, jasa ekspedisi, dan jasa umum lainnya yang mendukung 
operasional perusahaan.

Akte Pendirian PT Pesonna Optima Jasa No. 16 tanggal 19 
November 2014 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, 
SH., MKn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-35439.40.10.2014 
tanggal 19 November 2014. PT Pesonna Optima Jasa mulai 
beroperasi pada Desember 2014.

Pada tanggal 16 Maret 2016 Pegadaian melakukan penyetoran 
sebesar Rp74,25 miliar untuk penambahan modal disetor.

Komposisi kepemilikan saham PT Pesonna Optima Jasa 
99,00% dikuasai oleh Pegadaian dan 1,00% merupakan milik 
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata (YKPP).

kepemilikan Saham Pesonna Optima Jasa

Pegadaian
99%

YKPP
1%

ikhtisar Keuangan Pesonna optima Jasa
2019 

(rp-ribu)
2018 

(rp-ribu)

Pendapatan 852.479.439 750.545.597 ↑
Beban Pokok 
Pendapatan

747.133.267 670.319.028 ↑

Beban Usaha 38.948.362 33.192.963 ↑
laba Bersih 50.322.364 35.736.760 ↑
laba komprehensif 50.322.364 35.736.760 ↑

aset 329.125.548 248.118.468 ↑
liabilitas 114.267.208 76.435.140 ↑
ekuitas 214.858.340 171.683.328 ↑

manajemen Kunci Pesonna optima Jasa
dewan komisaris komisaris Utama: 

moh. edi Isdwiarto

direktur Utama: syahrul rusli

direksi direktur: yul afian

daftar entItas anak dan entitaS aSOSiaSi
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Pt PESonna indonESia JaYa

ENTITAS ANAK
PT Pesonna Indonesia Jaya bergerak di bidang pengelolaan 
hotel dan bisnis properti lainnya. Akta Pendirian PT Pesonna 
Indonesia Jaya No. 02 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat 
di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris yang 
berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan SK No. AHU- 0005845.AH.01.01 tahun 2015 
tanggal 6 Februari 2015. PT Pesonna Indonesia Jaya mulai 
beroperasi pada Februari 2015.

Modal Dasar pendirian sebesar Rp200 miliar dan Modal 
Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp50 miliar dengan 
komposisi kepemilikan saham 99,00% dikuasai oleh Pegadaian 
dan 1,00% merupakan milik Yayasan Kesejahteraan Pegadaian 
Permata (YKPP).

kepemilikan Saham Pesonna indonesia Jaya

Pegadaian
99%

YKPP
1%

ikhtisar Keuangan Pesonna indonesia Jaya
2019 

(rp-ribu)
2018 

(rp-ribu)

Pendapatan 155.449.487 135.960.486 ↑
Beban Pokok 
Pendapatan

135.679.220 125.147.458 ↑

Beban Usaha 13.682.926 7.071.092 ↑
laba Bersih 6.143.137 4.359.620 ↑
laba komprehensif 6.143.137 4.359.620 ↑

aset 78.540.735 80.383.461 ↓
liabilitas 26.338.318 34.324.181 ↓
ekuitas 52.202.417 46.059.280 ↑

manajemen Kunci Pesonna indonesia Jaya
dewan komisaris komisaris : Budiyanto

direksi direktur : renny soviahani

Pt PEgadaian galEri dua EmPat

ENTITAS ANAK
PT Pegadaian Galeri Dua Empat bergerak di bidang 
perdagangan emas batangan, perdagangan perhiasan 
dan perdagangan batu mulia. Akte Pendirian PT Pegadaian 
Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang 
dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn, Notaris yang 
berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan SK No. AHU-0037424.AH.01.01 Tahun 2018 
tanggal 08 Agustus 2018.

PT Pegadaian (Persero) melakukan penyetoran sebesar Rp132,7 
miliar untuk penambahan modal disetor. Komposisi kepemilikan 
saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat 99,99% dikuasai oleh 
Pegadaian (Persero) dan sisanya 0,01% merupakan milik PT 
Pesonna Optima Jasa.
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kepemilikan Saham Pegadaian galeri dua empat

Pegadaian
99,99%

Pt Pesona 
optima Jasa
0,01%

ikhtisar Keuangan Pegadaian galeri dua Empat
2019 

(rp-ribu)
2018 

(rp-ribu)

Pendapatan 4.505.421.915 1.117.064.089 ↑
Beban Pokok 
Pendapatan

4.348.717.692 1.083.671.708 ↑

Beban Usaha 45.806.361 5.728.516 ↑
laba Bersih 80.982.717 19.635.938 ↑
laba komprehensif 80.982.717 19.635.938 ↑

aset 330.776.266 167.036.654 ↑
liabilitas 97.457.611 14.700.716 ↑
ekuitas 233.318.655 152.335.938 ↑

manajemen Kunci Pegadaian galeri dua Empat
dewan komisaris komisaris : harianto widodo

direksi direktur : arifmon

Pt PEFindo biro KrEdit

ENTITAS ASOSIASI
PT Pefindo Biro Kredit bergerak di bidang biro kredit 
swasta, yang memberikan jasa Credit Scoring Report yang 
merupakan laporan komprehensif informasi identitas debitur 
dan profil perkreditan, serta Credit and Fraud Alerts sebagai 
layanan notifikasi terhadap pelemahan atau penguatan 
profil kredit debitur, termasuk indikasi fraud yang dilaporkan 
secara otomatis.

Komposisi kepemilikan saham PT Pefindo Biro Kredit sebagai 
berikut :
1. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 34,77%
2. PT Bursa Efek Indonesia 30,60%
3. PT Pegadaian (Persero) 16,09%
4. PT Sigma Cipta Caraka 6,82%
5. PT Taspen (Persero) 6,82%
6. PT Consumer Information Consulting (CIC) 3,68%
7. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1,22%

daftar entItas anak dan entitaS aSOSiaSi
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Pemerintah republik indonesia
100%

strUktUr grUP

 Entitas anak  Entitas asosiasi

Pt Balai lelang 
Pegadaian

Pt Pegadaian galeri 
dua empat

Pt Pesonna 
indonesia Jaya

Pt Pesonna 
Optima Jasa

Pt Pefindo Biro kredit

99,99% 99,00% 99,00%

16,09%

99,99%



102 DIGITALISME

L A P O R A N
TAHUNAN 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, Pegadaian tidak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana di bursa manapun sehingga 
tidak memiliki informasi mengenai kronologis pencatatan saham.

kronologIs PenerBitan SahaM

kronologIs PenerBitan eFek lainnya

Pegadaian telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 18 kali, sejak tahun 1993 hingga terakhir di tahun 2018. Sementara di 
sepanjang tahun 2019, Pegadaian tidak menerbitkan obligasi. Seluruh obligasi yang diterbitkan sejak tahun 1993 sampai dengan 
tahun 2018, dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

1993 obligasi I 50 miliar 11 juni 1993 & 9 juli 
1998

Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya mengambang.

lunas

1994 obligasi II 25 miliar 30 juni 1994 & 18 juli 
1999

Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, 
selanjutnya mengambang 1% di atas tingkat 
bunga deposito 6 bulan bank Pemerintah.

lunas

1996 obligasi III 100 miliar 25 juni 1996 & 12 juli 
2001

Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya mengambang 1,5% diatas tingkat 
bunga deposito bank Pemerintah dan swasta.

lunas

1997 obligasi IV 100 miliar 16 juni 1997 & 3 juli 
2002

Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya 1% diatas tingkat bunga deposito 
bank Pemerintah dan swasta.

lunas

1998 obligasi V 64,6 miliar 23 juni 1998 & 8 
september 2007

Bunga seri a1 49% tetap untuk tahun 
pertama, selanjutnya mengikuti tingkat bunga 
mengambang jIBor 3 bulan +3% premium 
mengambang; seri B2 mengikuti tingkat bunga 
jIBor 3 bulan +3% premium.

lunas

1999 obligasi VI 135 miliar 24 agustus 1999 & 8 
september 2007

Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya 7 tahun berikutnya mengambang 
sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata 
jIBor 6 bulan.

lunas

2000 obligasi VII 150 miliar 27 juni 2000 & 21 juli 
2008

Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya mengambang 1,725% di atas 
tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank 
Pemerintah.

lunas

2001 obligasi VIII 300 miliar 31 mei 2001 & 12 juni 
2006

Bunga seri a 19,25% tetap, cicilan 20% pokok 
per tahun; seri B 19,25% tetap, seri c0,5% 
tetap menurun per tahun, 20,25% untuk tahun 
pertama; seri d 19,25% tetap tahun pertama, 
selanjutnya mengikuti tingkat bunga rata-rata 
deposito 6 bulan bank Pemerintah +2,5% 
premi, minimal 16,25% maksimal 24,25%; seri e 
19,25% tetap sampai tahun ketiga, selanjutnya 
mengikuti tingkat bunga rata-rata deposito 6 
bulan bank Pemerintah +2,5% premi, minimal 
16,25% maksimal 24,25%.

lunas
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tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

2002 obligasi Ix 300 miliar 24 mei 2002 & 6 juni 
2010

Bunga seri a 18,25% tetap per tahun; seri 
B18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun 
keempat emisi, 20% tahun kelima sampai 
ketujuh, 30% tahun kedelapan; seri c 18,25% 
tetap tahun pertama, selanjutnya mengikuti 
rata-rata bunga deposito rupiah berjangka 3 
bulan + premi tetap 2,5% per tahun, minimal 
16,5% maksimal 20%; seri d dengan opsi jual 
pada tahun kelima, 18,25% tetap sampai tahun 
kelima, selanjutnya mengikuti rata-rata bunga 
deposito rupiah berjangka 3 bulan + premi 
tetap 2,5% per tahun, minimal 16,5%, maksimal 
20%.

lunas

2003 obligasi x seri a 336,5 miliar 27 juni 2003 & 11 juli 
2011 & 2018

Bunga seri a 12,9375% tetap per tahun, jangka 
waktu 8 tahun.

lunas

obligasi x seri B 63,5 miliar 27 juni 2003 & 11 juli 
2018

seri B jangka waktu 15 tahun dengan tingkat 
bunga 13,125% per tahun tetap sampai tahun 
ketiga, selanjutnya mengambang berdasarkan 
tingkat bunga sBI berjangka 3 bulan + premi 
1% per tahun, minimal 10,5% maksimal 15,5%.

lunas

2006 obligasi xI seri a 400 miliar 23 mei 2006 & 2016 Bunga seri a 13,10% per tahun tetap, jangka 
waktu 10 tahun.

lunas

obligasi xI seri B 100 miliar 23 mei 2006 & 2016 seri B jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 
13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya mengambang berdasarkan tingkat 
bunga sBI berjangka 1 bulan + premi 1,25% per 
tahun, minimal 10% maksimal 16%.

lunas

2007 obligasi xII seri a 370 miliar 4 september 2007 
& 2017

Bunga seri a 10,025% tetap per tahun, jangka 
waktu 10 tahun.

lunas

obligasi xII seri B 230 miliar 4 september 2007 
& 2017

seri B jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 
10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, 
selanjutnya berdasarkan tingkat bunga sBI 
berjangka 1 bulan + premi 1% per tahun, 
minimal 8% maksimal 12%.

lunas

2009 obligasi xIII seri a1 350 miliar 1 juli 2009 & 1 juli 
2014

seri a1, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun, 
jangka waktu 5 tahun dengan jumlah rp350 
miliar.

lunas

obligasi xIII seri a2 100 miliar 1 juli 2009 & 1 juli 
2014

seri a2, tingkat bunga tetap 11,675% per 
tahun untuk tahun pertama dan selanjutnya 
berdasarkan tingkat bunga sBI berjangka 
waktu satu bulan ditambah premi 3% per 
tahun, maksimal 13% dan minimal 10%. jangka 
waktu 5 tahun dengan jumlah rp100 miliar.

lunas

obligasi xIII seri B 650 miliar 1 juli 2009 & 1 juli 
2017

seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun, 
jangka waktu 8 tahun dengan jumlah rp650 
miliar.

lunas

obligasi xIII seri c 400 miliar 1 juli 2009 & 1 juli 
2019

seri c, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun, 
jangka waktu 10 tahun dengan jumlah rp400 
miliar.

lunas
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tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

2011 obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap I seri a

250 miliar 30 september 2011 & 
11 oktober 2014

seri a, jumlah pokok sebesar rp250 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per 
tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 11 januari 2012, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 11 oktober 2014.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap I seri B

250 miliar 30 september 2011 & 
11 oktober 2016

seri B, jumlah pokok sebesar rp250 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun, 
jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 11 januari 2012, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 11 oktober 2016.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap I seri c

500 miliar 30 september 2011 & 
11 oktober 2021

seri c, jumlah pokok sebesar rp500 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun, 
jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 11 januari 2012, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal 
emisi, yaitu 11 oktober 2021.

aktif

2012 obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap II a

150 miliar 30 september 2011 & 
18 februari 2013

seri a, jumlah pokok sebesar rp150 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, 
jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 14 mei 2012, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung 
terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 februari 
2013.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap II B

150 miliar 30 september 2011 & 
18 februari 2015

seri B, jumlah pokok sebesar rp150 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, 
jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 14 mei 2012, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 
(tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 
februari 2015.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap II c

200 miliar 30 september 2011 & 
18 februari 2017

seri c, jumlah pokok sebesar rp200 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, 
jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 14 mei 2012, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 
(lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 
februari 2017.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan I 
tahap II d

500 miliar 14 februari 2012 &
14 februari 2019

seri d, jumlah pokok sebesar rp500 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, 
jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 14 mei 2012, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 
(tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 
februari 2019.

lunas

kronologIs PenerBitan eFek lainnya
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tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

2013 obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap I seri a

430 miliar 28 juni 2013 & 14 juli 
2014

seri a, jumlah pokok sebesar rp430 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per 
tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 9 oktober 
2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 
370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 14 juli 2014.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap I seri B

17 miliar 28 juni 2013 & 9 juli 
2016

seri B, jumlah pokok sebesar rp17 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun, 
jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 9 oktober 2013, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 9 juli 2016.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap I seri c

177 miliar 9 juli 2013 & 9 juli
2018

seri c, jumlah pokok sebesar rp177 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, 
jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 9 oktober 2013, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 9 juli 2018.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap I seri d

601 miliar 9 juli 2013 & 9 juli 
2020

seri d, jumlah pokok sebesar rp500 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, 
jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 9 oktober 2013, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 9 juli 2020.

aktif

2014 obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap II seri a

360 miliar 28 juni 2013 & 21 juli 
2015

seri a, jumlah pokok sebesar rp360 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per 
tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 11 oktober 
2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 
370 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 21 juli 
2015.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap II seri B

202 miliar 28 juni 2013 & 11 juli 
2017

seri B, jumlah pokok sebesar rp202 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per 
tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 11 oktober 
2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi 
yaitu 11 juli 2017.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap II seri c

398 miliar 11 juli 2014 & 11 juli 
2019

seri c, jumlah pokok sebesar rp398 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, 
jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga 
pertama pada tanggal 11 oktober 2014, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi 
yaitu 11 juli 2019.

lunas
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tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

2015 obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap III seri a

400 miliar 7 mei 2015 & 17 mei 
2016

seri a, jumlah pokok sebesar rp400 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar rp8,50% per 
tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 7 agustus 
2015, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada hari ke 370 
terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 17 mei 2016.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap III seri B

1.300 miliar 7 mei 2015 & 7 mei 
2018

seri B, jumlah pokok sebesar rp1.300 miliar, 
tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, jangka 
waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama 
pada tanggal 7 agustus 2015, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 
(tiga) terhitung sejak emisi yaitu 7 mei 2018.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan II 
tahap III seri c

1.200 miliar 7 mei 2015 & 7 mei 
2020

seri c, jumlah pokok sebesar rp1.200 miliar, 
tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per 
tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 7 agustus 
2015, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, 
yaitu 7 mei 2020.

aktif

2017 obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap I seri a

1.000 miliar 3 oktober 2017 & 13 
oktober 2018

seri a, obligasi dengan tingkat bunga sebesar 
6,55% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga 
ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal emisi.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap I seri B

500 miliar 3 oktober 2017 & 3 
oktober 2020

seri B, obligasi dengan tingkat bunga sebesar 
7,40% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak tanggal emisi.

aktif

obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap I seri c

1.000 miliar 3 oktober 2017 & 3 
oktober 2022

seri c, obligasi dengan tingkat bunga tetap 
sebesar 7,70% per tahun, berjangka waktu 5 
(lima) tahun sejak tanggal emisi.

aktif

kronologIs PenerBitan eFek lainnya
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tahun keterangan nominal
(Rp) tanggal Pencairan tingkat Bunga keterangan

2018 obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap II seri a

450 miliar 16 maret 2018 & 16 
maret 2019

seri a, jumlah pokok sebesar rp450 miliar, 
dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,80 
% (lima koma delapan nol persen) per tahun, 
berjangka waktu 370 hari ( tiga ratus tujuh 
puluh ) hari sejak tanggal emisi.

lunas

obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap II seri B

1.050 miliar 16 maret 2018 & 16 
maret 2021

seri B, jumlah pokok sebesar 
rp1.050.000.000.000 dengan tingkat suku 
bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma 
sembilan nol persen) per tahun, berjangka 
waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran Bunga 
pertama pada tanggal 16 juni 2018, sedangkan 
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 
sejak tanggal emisi, yaitu 16 maret 2021.

aktif

obligasi 
Berkelanjutan III 
tahap II seri c

2.000 miliar 16 maret 2018 & 16 
maret 2023

seri c, jumlah pokok sebesar 
rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) 
dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 
7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, 
berjangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran 
bunga pertama pada tanggal 16 juni 2018, 
sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang 
tahun ke-5 sejak tanggal emisi, yaitu 16 maret 
2023.

aktif

mtn syariah 
mudharabah 
Pegadaian I seri a 
2018

450 miliar 6 maret 2018 & 6 
maret 2021

mtn syariah mudharabah Pegadaian I tahun 
2018 seri a, dengan tingkat suku bunga 
tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol 
persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal emisi. jumlah dana mtn 
syariah mudharabah yang ditawarkan senilai 
rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh 
miliar rupiah).

aktif

mtn syariah 
mudharabah 
Pegadaian I seri B 
2018

50 miliar 13 maret 2018 & 13 
maret 2021

mtn syariah mudharabah Pegadaian I tahun 
2018 seri B, dengan tingkat suku bunga tetap 
sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) 
per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
tanggal emisi. jumlah dana mtn syariah 
mudharabah yang ditawakan adalah senilai 
rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

aktif
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daFtar lEmbaga dan ProFESi PEnunJang PaSar modal

nama dan alamat Jenis dan Bentuk Jasa Biaya
(rp)

Periode Penugasan

lembaga Penunjang

kustodian Pt kustodian sentral efek Indonesia
gedung Bursa efek Indonesia, tower 
I, lt. 5
jl. jend. sudirman kav. 52-53
jakarta 12190

jasa kustodion obligasi 
Berkelanjutan III Pegadaian 
tahap I tahun 2017

8.250.000 3 oktober 2017 - 
3 oktober 2022

Bursa efek Pt Bursa efek Indonesia
gedung Bursa efek Indonesia tower 
I lantai 4
jl. jenderal sudirman kav.52-53
jakarta 12190

jasa Informasi Perdagangan 
dan Pencatatan efek

165.000.000 3 oktober 2017 - 
3 oktober 2022

Pemeringkat efek/
obligasi

Pt Pemeringkat efek Indonesia 
(PefIndo)
Panin tower senayan city
17th floor
jl. asia afrika lot.19
jakarta 10270
telp: + 6221 727 82380
fax: +6221 727 82370

jasa Pemeringkatan atas 
obligasi Berkelanjutan III 
Pegadaian tahap I tahun 2017

1.100.000.000 3 oktober 2017 - 
3 oktober 2022

Profesi Penunjang

kantor akuntan Publik tanudiredja, wibisana, rintis & rekan 
(Pwc)

wtc 3, jl jend. sudirman kav. 29-
31, jakarta 12920

audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian dan 
laporan keuangan PkBl tahun 
Buku 2019

5.645.000.000 14 agustus 2019 – 31 
januari 2020

review laporan audit 
kinerja, laporan keuangan 
entitas anak, laporan audit 
kepatuhan, dan laporan audit 
Program PkBl

kantor akuntan audit 
Penjatahan

doli, Bambang, sulistyanto, dadang & 
ali m gold tower office 17th floor jl 
kh noer ali kalimalang Bekasi 17148

audit Penjatahan atas obligasi 
Berkelanjutan III Pegadaian 
tahap II tahun 2018

60.500.000 5 februari 2018 s/d 16 
maret 2018

konsultan hukum marsinih martoatmodjo 
Iskandar law office 
gedung office 8 Unit 15 h scBd 
lot 28. 
jl jendral sudirman kav 52 – 53, 
jakarta 12190

jasa konsultan hukum obligasi 
Berkelanjutan III Pegadaian 
tahap II tahun 2018

196.177.800 5 februari 2018 s/d 16 
maret 2018

notaris nanettee cahyanie handari 
jl Panglima Polim V no.11 jakarta 
selatan

jasa notaris atas obligasi 
Berkelanjutan III Pegadaian 
tahap II tahun 2018

49.500.000 5 februari 2018 s/d 16 
maret 2018

lemBaga dan ProfesI 
PenUnJang PaSar MOdal
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lEmbaga PEnunJang obligaSi

nama alamat Biaya
(rp) Periode Penugasan

Penjamin Pelaksana Emisi:

•	 Pt Bahana sekuritas graha cImB niaga, 19 th floor
jalan jendral sudirman kav 58 jakarta 12190

328.125.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

•	 Pt. BnI sekuritas sudirman Plaza, Indofood tower 16 th floor.
jalan jendral sudirman kav 76-78 jakarta 12910

328.125.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

•	 Pt. danareksa sekuritas jalan medan merdeka selatan 14, jakarta 10110 328.125.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

•	 Pt. mandiri sekuritas Plaza mandiri 28th floor
jl. jend. gatot subroto kav. 36-38
jakarta 12190

328.125.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

listing
•	 Pt. BeI

jl. jend. sudirman no.kav. 52 – 53
rt.5/rw.3, senayan, kby. Baru
kota jakarta selatan, daerah khusus Ibukota jakarta 
12190

165.000.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

annual fee
•	 Pt. kseI

gedung Bursa efek jakarta tower I, 5th floor
jl. jend sudirman kav 52-53, jakarta 12190 rt.5/rw.3, 
senayan, kebayoran Baru
jakarta selatan, jakarta 12190

27.499.998 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

konsultan hukum:
•	 marsinih martoatmodjo 

Iskandar law office

gedung office 8 Unit 15 h scBd lot 28.
jalan jendral sudirman kav 52-53, jakarta 12190

196.177.800 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

kantor akuntan audit 
Penjatahan
•	 doli, Bambang, sulistyanto, 

dadang & ali

m gold tower ofiice 17 th floor
jalan kh noer ali kalimalang Bekasi 17148

60.500.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

wali amanat :
•	 Pt Bank mega

menara Bank mega
jalan kapten tendean kav 12-14a jakarta 12790

77.000.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

notaris :
•	 nanettee cahyanie handari

jalan Panglima Polim V no 11 jakarta selatan 49.500.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018

Pemeringkatan
•	 Pt. Pemeringkat efek 

Indonesia (Pefindo)

Panin tower senayan city 17th floor
jalan asia afrika lot 19
jakarta 10270 Indonesia

1.540.000.000 5 februari 2018 s/d 16 maret 2018
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lEmbaga PEnunJang mtn SYariah

nama alamat Biaya
(rp) Periode Penugasan

Penjamin Pelaksana Emisi:

•	 Pt. BnI sekuritas sudirman Plaza, Indofood tower 16 th floor.
jalan jendral sudirman kav 76-78 jakarta 12910

247.500.000 08 januari 2018 – 17 april 2018

agen Pemantau :
•	 Pt Bank mega

menara Bank mega
jalan kapten tendean kav 12-14a jakarta 12790

104.500.000 31 januari 2018 – 17 april 2018

konsultan hukum:
•	 marsinih martoatmodjo 

Iskandar law office

gedung office 8 Unit 15 h scBd lot 28.
jalan jendral sudirman kav 52-53, jakarta 12190

77.000.000 05 januari 2018 – 7 maret 2018

notaris :
•	 nanettee cahyanie handari

jalan Panglima Polim V no 11 jakarta selatan 27.500.000 05 januari 2018 – 26 april 2018

Pemeringkatan
•	 Pt. Pemeringkat efek 

Indonesia (Pefindo)

Panin tower senayan city 17th floor
jalan asia afrika lot 19
jakarta 10270 Indonesia

220.000.000 05 januari 2018 – 26 maret 2018

ahli syariah
•	 kanny hidaya y.w., se, ak, 

ma.

jalan setu Baru no.78
sukma jaya, kota depok
jawa Barat

41.025.642 25 januari 2018 – 26 februari 
2018

annual fee efek mtn syariah 
seri a
annual fee efek mtn syariah 
seri B
•	 Pt. kseI

gedung Bursa efek jakarta tower I, 5th floor
jl. jend sudirman kav 52-53, jakarta 12190 rt.5/
rw.3, senayan, kebayoran Baru
jakarta selatan, jakarta 12190

18.333.332 17 januari 2018 – 20 maret 2018

daFtar Kantor aKuntan PubliK dan aKuntan 6 (Enam) 
tahun tEraKhir (2014-2019)

tahun Buku kantor akuntan Publik akuntan Jasa Jasa lainnya Biaya
(rp-ribu)

2019 tanudiredja, wibisana, 
rintis & rekan (Pwc)

jusuf wibisana audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian dan 
laporan keuangan PkBl tahun 
Buku 2019

Review laporan audit kinerja, 
laporan keuangan entitas anak, 
laporan audit kepatuhan, dan 
laporan audit Program PkBl

5.645.000

2018 tanudiredja, wibisana, 
rintis & rekan (Pwc)

jusuf wibisana audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian dan 
laporan keuangan PkBl tahun 
Buku 2018

Review laporan audit kinerja, 
laporan keuangan entitas anak, 
laporan audit kepatuhan, dan 
laporan audit Program PkBl

4.301.695

2017 kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
International)

suhartono audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian dan 
laporan keuangan PkBl tahun 
Buku 2017

jasa audit dan review laporan 
keuangan, jasa akuntansi, 
perpajakan, konsultasi 
manajemen, serta jasa non 
asuransi lainnya.

1.197.000

2016 kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
International)

suhartono audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian dan 
laporan keuangan PkBl tahun 
Buku 2016

jasa audit dan review laporan 
keuangan, jasa akuntansi, 
perpajakan, konsultasi 
manajemen, serta jasa non 
asuransi lainnya.

1.140.000

2015 kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
International)

suhartono audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian tahun 
Buku 2015

jasa audit dan review laporan 
keuangan, jasa akuntansi, 
perpajakan, konsultasi 
manajemen, serta jasa non 
asuransi lainnya.

1.079.300

lemBaga dan ProfesI PenUnJang PaSar MOdal
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tahun Buku kantor akuntan Publik akuntan Jasa Jasa lainnya Biaya
(rp-ribu)

2014 Paul hadiwinata, 
hidajat, arsono, ade 
fatma & rekan (Pkf 
associates)

santoso 
chandra

audit Umum atas laporan 
keuangan konsolidasian tahun 
Buku 2014

jasa audit & assurance, tax 
advisory Service, Internal Control 
Review, financial Due Diligence, 
accounting System Review, 
Business advisory, It Consultant, 
Debt Restructuring, & Share 
Valuation.

803.000

daFtar PEnting lainnYa

Informasi Perdagangan dan Pencatatan efek : Bursa efek Indonesia
gedung Bursa efek Indonesia
jl. jend. sudirman kav 52-53
jakarta 12190, Indonesia
tel: +62 21 515 0515
email: callcenter@idx.co.id
Website: www.idx.co.id

hubungan Investor : r. swasono amoeng widodo (Corporate Secretary)
tel: +62 21 315 5550
fax: +62 21 391 4221
email: sekper@pegadaian.co.id
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Penghargaan dan SertiFikaSi

PEnghargaan di tahun 2019

tanggal acara Penghargaan diberikan Oleh

6 april 2019 gerakan menabung emas Pertama 
di Indonesia

direktur Utama Pegadaian, kuswiyoto, meraih 
penghargaan dari lePrId dalam gerakan 
menabung emas pertama di Indonesia yang 
diadakan secara serentak di 12 kantor wilayah 
yang diikuti peserta terbanyak

lembaga Prestasi Indonesia 
dunia (lePrId)

launching buku catatan Pagi dokter 
koboi

direktur Utama Pegadaian, kuswiyoto meraih 
penghargaan dari lePrId sebagai pendukung 
launching buku catatan Pagi dokter koboi 
serentak pertama di Indonesia, di 12 kantor 
wilayah dengan peserta terbanyak

lembaga Prestasi Indonesia 
dunia (lePrId)

gerakan menabung emas Pertama 
di Indonesia

Pegadaian meraih penghargaan dari lePrId 
dalam gerakan menabung emas Pertama di 
Indonesia yang diadakan secara serentak di 12 
kantor wilayah dengan peserta terbanyak

lembaga Prestasi Indonesia 
dunia (lePrId)

30 april 2019 Indonesia financial top leader 
award 2019

direktur Utama Pegadaian, kuswiyoto meraih 
penghargaan Indonesia financial top 
leader award 2019 kategori “Perusahaan 
Pergadaian”.

warta ekonomi

16 mei 2019 Indonesia Human Capital award 
2019

1st the Best Of the Best Human Capital of 
the year 2019

Indonesia-asia Institute

Indonesia Human Capital award 
2019

Best Human Capital in Strategic execution 
2019

Indonesia-asia Institute

Indonesia Human Capital award 
2019

direktur sdm dan hukum Pegadaian, 
mohammad edi Isdwiarto meraih penghargaan 
“the Big-2 Most Outstanding Human Capital 
Director 2019”

Indonesia-asia Institute

Indonesia Human Capital award 
2019

juara Umum Indonesia Human Capital 2019 Indonesia-asia Institute

14 juni 2019 HR asia Best Companies to Work for 
in asia 2019

Best Companies to Work for In asia 2019 
kategori the Best Work Place

hr asia

3 agustus 2019 Indonesia enterprise Risk 
Management award – III 2019

1st the Best Risk Management – 2019 kategori 
SOe’s Company

Indonesia enterprise risk 
management award III

18 september 2019 nusantara CSR award 2019 BUmn terbaik dalam pelibatan komunitas 
dalam menangani sampah

the la tofi school of corporate 
social responsibility

26 september 2019 rrI BUmn award 2019 BUmn terbaik kategori Market Dominance & 
Brand Strength

radio republik Indonesia

2 oktober 2019 International Convention of Quality 
Control Circles (IcQcc) 2019

gold award, International Convention on QC 
Circles 2019

IcQcc on Qc circles tokyo

24 oktober 2019 Best employer Brand 2019 top Organization from Indonesia world hrd kongress

28 oktober 2019 Penganugerahan the Best BUmn 
2019

kinerja keuangan sangat Bagus majalah Infobank
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tanggal acara Penghargaan diberikan Oleh

6 november 2019 Indonesia Businessnews awards 
2019

the Best Innovation and Bussiness In 
financial Industry 2019

Businessnews Indonesia

Indonesia Businessnews awards 
2019

the Best Vision and Mission In financial 
Industry 2019

Businessnews Indonesia

Indonesia Businessnews awards 
2019

the Best growth Strategy in financial Industry 
2019

Businessnews Indonesia

Indonesia Businessnews awards 
2019

the Best CeO in financial Industry 2019 Businessnews Indonesia

Indonesia Businessnews awards 
2019

Business transformation for excellence 
Performance

Businessnews Indonesia

26 november 2019 top Digital awards 2019 top Digital 2019 on Digital Service for Millenial It works

5 desember 2019 IHe award 2019 Indonesia Humane entrepreneurship award 
2019

International council for small 
Business (IcsB)

Penganugerahan Pariwara jasa 
keuangan terbaik 2019

Pariwara media televisi terbaik subkategori 
fintech dan Pegadaian

otoritas jasa keuangan

Penganugerahan Pariwara jasa 
keuangan terbaik 2019

Pariwara media cetak massa terbaik 
subkategori fintech dan Pegadaian

otoritas jasa keuangan

Penganugerahan Pariwara jasa 
keuangan terbaik 2019

Pariwara media Online terbaik subkategori 
fintech dan Pergadaian

otoritas jasa keuangan

Sertifikasi yang masih berlaku Sampai dengan tahun 2019
tanggal 

dikeluarkannya Jenis Sertifikat dikeluarkan Oleh Masa Berlaku hingga

17 januari 2017 sertifikat lisensi lembaga sertifikasi Profesi (lsP) Badan nasional 
sertifikasi Profesi (BnsP)

17 januari 2017 – 17 januari 2020

17 september 2018 Iso 9001 : 2015 Pt tUV sUd tUV sUd 17 september 2018 – 15 november 2021

27 desember 2018 sistem manajemen mutu laboratorium gemologi Qacs International 27 desember 2018 – 27 desember 2021

29 maret 2019 sertifikat Penghargaan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja

kementerian ketenaga 
kerjaan republik 
Indonesia

29 maret 2019 – 29 maret 2022

23 september 2019 Iso 27001 : 2013 British standards 
Institution (BsI)

23 september 2019 – 22 september 2022
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alamat entItas anak, entItas asosIasI, 
kantOr Wilayah, dan kantOr area

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)
jl. kramat raya no. 162
jakarta 10430, Indonesia
Po Box 1090
tel: +62-21 315 5550
fax: +62-21 391 4221
email: sekper@pegadaian.co.id
situs web: www.pegadaian.co.id

PT Balai Lelang Artha Gasia (entitas Anak)
jl. kramat raya no. 162
jakarta Pusat 10430
tel: +62-21 315 5550
fax: +62-21 391 4221
email: arthagasia@arthagasia.com
situs web: www.arthagasia.com

PT Pesonna Optima Jasa (entitas Anak)
gedung kenari Baru lantai 4 no. s-406 
jl. salemba raya no. 2, jakarta Pusat, 10430
telp : +62-21 239 51681
fax : -
email : poj@optimajasa.co.id
situs web: www.optimajasa.co.id

PT Pesonna Indonesia Jaya (entitas Anak)
gedung kenari Baru lantai 4 jl. salemba raya no.2, 
jakarta Pusat, 10430
telp : +62-21 319 26149
fax : -
email: pesonnaindonesiajaya@gmail.com
situs web: www.pesonna.co.id

PT Pegadaian Galeri Dua empat (entitas Anak)
wisma Bhakti mulya #311
jl. kramat raya no 160
jakarta Pusat 10430
tel: +62-21 310 4506
fax : -
email: pusat@galeri24.co.id
situs web: www.galeri24.co.id

PT Pefindo Biro Kredit (entitas Asosiasi)
gedung a Premier lantai 2 
jl. tB simatupang no. 5, Pasar minggu, jakarta, 12550
telp : +62-21 788 40100
fax : +62-21 788 40100

Per 1 januari 2020 pindah ke :
gedung Bursa efek Indonesia tower I lantai 1, 
jl. jenderal sudirman, kav. 52-53, jakarta, 12190
telp : +62-21 515 4501
situs web: www.pefindobirokredit.com

alamat Kantor WilaYah (KanWil)

kanWil alamat

kanwIl I medan jl. Pegadaian no. 112 medan – 20151, sumatera Utara

kanwIl II Pekanbaru jl. arifin ahmad no. 9 - gedung nusantara, Pekanbaru, riau

kanwIl III Palembang jl. merdeka no.11 Palembang-30132, sumatera selatan

kanwIl IV Balikpapan jl. jend. sudirman no. 38 stalkuda Balikpapan – 76114, kalimantan timur

kanwIl V manado jl. dr. soetomo no. 199 Pinaesaan manado – 95221, sulawesi Utara

kanwIl VI makassar jalan Pelita raya Blok a 24/3 kelurahan Buakana, kecamatan rappocini, kota makassar, sulawesi selatan

kanwIl VII denpasar jl. raya Puputan no 23 c renon- denpasar-80226 Bali

kanwIl VIII jakarta 1 jl. senen raya no. 36 jakarta – 10410, dkI jakarta

kanwIl Ix jakarta 2 jl. senen raya no. 36 jakarta – 10410, dkI jakarta

kanwIl x Bandung jl. Pungkur no. 125 Bandung – 40252, jawa Barat

kanwIl xI semarang jl. ki mangunsarkoro no. 7 semarang – 50241, jawa tengah

kanwIl xII surabaya jl. dinoyo no 79 surabaya – 60265, jawa timur
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alamat Kantor arEa

kanwil no area alamat kantor area

medan 1 area medan 1 jl. Pegadaian no.112 kel aur kec medan maimun, medan 20151

2 area medan 2 jl. setia Budi komplek ruko milala mas no. B4 kel. tanjung rejo. kec. medan sunggal, 20352

3 area Banda aceh jl. Imam Bonjol no.14 kel kampung Baru kec. Baiturrahman, Banda aceh, 23242

4 area rantau Prapat jl. cut nyak dhien no. 3 kel candana kec. rantau Prapat, kab. labuhan Batu, 21413

Pekanbaru 5 area Pekanbaru jl. jenderal sudirman no. 168, tengkerang sel., Bukit raya, kota Pekanbaru, riau 28128

6 area Batam komp. ruko rafflesia Blok B no.3 Batam center - Batam

7 area Padang jl. Belakang tangsi no 16 Padang sumbar 25121

Palembang 8 area Palembang jl. demang lebar daun ruko duta demang no 3-4 Palembang 30137

9 area lampung jl. wr supratman no. 08 teluk Betung Bandar lampung

10 area jambi jl. gatot subroto no.264 jambi

Balikpapan 11 area Banjarmasin jl. Pegadaian no.1 Pekapuran laut, Banjarmasin 70233 kalimantan selatan

12 area Pontianak jl. hos cokroaminoto no.264, Pontianak 78117 kalimantan Barat

13 area samarinda jl. Ir. h. juanda komp ruko Plasa juanda Blok a no.7, samarinda 75124 kalimantan timur

14 area Balikpapan jl. sudirman no. 39, kel. klandasan Ulu, kec. Balikpapan kota, Balikpapan - kalimantan timur

15 area tarakan jl. yos sudarso no.9, tarakan, 77112 kalimantan Utara

manado 16 area manado 1 jl. Piere tendean, kawasan mega mas Boulevard, lingkungan 3, kel. sario Utara, sario manado - 
sulawesi Utara 95114

17 area manado 2 jl. yos sudarso no.3 Bitung, sulawesi Utara

18 area gorontalo jl. hB jassin no. 264 kel. dulalowo gorontalo 96128

19 area Palu jl. dr. sam ratulangi no. 60 - Palu sulawesi tengah 94118

20 area jayapura jl. gerilyawan no. 1 f lt. 2 kel. awiyo distrik abepura kota jayapura - Papua

21 area sorong jl. selat seram no. 4 remu selatan. sorong – Papua Barat 98400

makassar 22 area makassar 1 jl. sulawesi no.285 makassar

23 area makassar 2 jl. sultan alauddin, ruko alauddin makassar

24 area Pare-pare jl. singa no.35 kodya Parepare

25 area kendari jl. mayjend sutoyo no.96 kodya kendari

26 area Palopo jl. andi kambo no. 43, kel. salekoe, kec. wara timur, kota Palopo

27 area Bantaeng jl. manggis no. 69 Bantaeng

28 area ambon jl. w.r. supratman no.34 ambon

denpasar 29 area denpasar jl. raya Puputan no 23 c renon- Bali

30 area denpasar 2 jl. gunung Batukaru no.9 semarapura, semarapura kaja, klungkung, Bali

31 area ampenan jl. koperasi no 1 ampenan, lombok Barat 83112

32 area dompu jl. Udang no dompu, Bima 84213

33 area ende jl. garuda no 1 ende

34 area kupang jl. Brawijaya no 1 kupang 855221

jakarta 1 35 area senen jl. senen raya no.36, dkI jakarta - 10410

36 area kramatjati jl. jatinegara Barat no. 3a, jatinegara - Balimester 13310

37 area Bogor jl. Ir juanda no.02 Bogor tengah - kota Bogor, jawa Barat - 16123

38 area jatiwaringin jl. raya jatiwaringin ruko asem Baru no. 5-6 jawa Barat - 17411

39 area Bekasi jl. Ir. h. juanda no. 28 jawa Barat - 17141

alamat entItas anak, entItas asosIasI, kantOr Wilayah, dan kantOr area
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kanwil no area alamat kantor area

jakarta 2 40 area tanjung Priuk jl. rawabadak no.1 rt.04/12 rawabadak Utara, koja, jakarta Utara 14320

41 area tangerang jl. a. damjati no.7 rt.51/07 sukarasa, tangerang, Banten 15111

42 area cirendeu jl. aria Putra no.11 rt.01/09 ciputat, tangerang, Banten

43 area kalideres jl. Peta Utara no.27 rt.01/07 Pegadungan, jakarta Barat

44 area kebayoran Baru jl. raya ragunan no.P5 rt 00 rw 00 Pasar minggu, jati Padang, Pasar minggu, jakarta selatan

Bandung 45 area Bandung 1 jl. jend. ahmad yani no. 240, kacapiring, Batununggal, Bandung

46 area Bandung 2 jl. sukup Baru no. 1a Bandung 40612

47 area cirebon jl. Palang merah no. 1 cirebon 45100

48 area tasikmalaya jl. oto Iskandardinata no.08 tasikmalaya 46113

semarang 49 area semarang jl. sidodadi Barat no. 2a, semarang, jawa tengah - 50124

50 area surakarta jl. sutan syahrir no. 39, surakarta, jawa tengah - 57133

51 area yogyakarta jl. gadean no.3, ngupasan, yogyakarta - 55122

52 area Purwokerto jl. jendral soedirman no. 299, Purwokerto, jawa tengah - 53146

53 area tegal jl. ks tubun no. 46, kejambon, tegal, jawa tengah - 52115

54 area Pati jl. jend. sudirman no. 80, kudus kota, kudus, jawa tengah - 59312

surabaya 55 area surabaya 1 jl. kapasari no 7 surabaya

56 area surabaya 2 jl. mojopahit no. 116 sidoarjo - 63215

57 area madiun jl. cokroaminoto no. 45 madiun - 63153

58 area Pamekasan jl. P diponegoro no. 98 Pamekasan - 69315

59 area malang jl. ade Irma suryani no. 2 malang - 65119

60 area jember jl. samanhudi no. 47 jember - 68131

61 area Probolinggo jl. Panglima sudirman no. 75 Probolinggo - 67214

Jaringan OuTLET Yang buKa di hari minggu

no kanwil area Outlet Beroperasi di hari Minggu

1 kanwil makassar area ambon cP ambon

2 kanwil denpasar area ampenan cP ampenan

3 kanwil Balikpapan area Balikpapan cP Balikpapan

4 kanwil jakarta 1 area Bekasi cP Bekasi Utama

5 kanwil manado area manado 2 cP Bitung

6 kanwil denpasar area denpasar cP denpasar

7 kanwil jakarta 1 area Bogor cP depok

8 kanwil denpasar area ampenan cP gerung

9 kanwil denpasar area denpasar cP hardys

10 kanwil surabaya area madiun cP jombang

11 kanwil jakarta 2 area kebayoran Baru cP kebayoran Baru

12 kanwil Palembang area lampung cP kedaton

13 kanwil surabaya area madiun cP madiun

14 kanwil surabaya area madiun cP magetan

15 kanwil jakarta 2 area kebayoran Baru cP mall ambassador

16 kanwil jakarta 2 area tanjung Priuk cP mall artha gading

17 kanwil surabaya area madiun cP nganjuk

18 kanwil Palembang area Palembang cP Palembang

alamat entItas anak, entItas asosIasI, kantOr Wilayah, dan kantOr area
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no kanwil area Outlet Beroperasi di hari Minggu

19 kanwil medan area rantau Prapat cP Parluasan

20 kanwil jakarta 1 area Bogor cP Pasar mawar

21 kanwil surabaya area madiun cP Ponorogo

22 kanwil Balikpapan area Pontianak cP Pontianak

23 kanwil denpasar area ampenan cP Praya

24 kanwil medan area medan 2 cP Pringgan

25 kanwil semarang area surakarta cP Purwotomo

26 kanwil denpasar area dompu cP rasanae

27 kanwil Balikpapan area samarinda cP samarinda

28 kanwil denpasar area denpasar 2 cP singaraja

29 kanwil denpasar area denpasar cP tabanan

30 kanwil makassar area makassar 1 cP tamalanrea

31 kanwil surabaya area madiun cP tuban

32 kanwil surabaya area surabaya 1 cP wonokromo

33 kanwil jakarta 1 area senen cPs kramat raya

34 kanwil denpasar area kupang cPs kupang

35 kanwil Pekanbaru area Batam UPc Bcs mall

36 kanwil Pekanbaru area Batam UPc Bengkong shopping centre

37 kanwil Bandung area Bandung 1 UPc BIP mall

38 kanwil Balikpapan area Banjarmasin UPc duta mall

39 kanwil jakarta 2 area tangerang UPc Itc Bsd city

40 kanwil makassar area ambon UPc kebun cengkeh

41 kanwil Balikpapan area Banjarmasin UPc kota Baru

42 kanwil makassar area kendari UPc lapulu

43 kanwil surabaya area surabaya 1 UPc mall cito

44 kanwil surabaya area malang UPc mall olympic garden

45 kanwil Pekanbaru area Pekanbaru UPc mall Pekanbaru

46 kanwil Palembang area Palembang UPc mall Ps

47 kanwil jakarta 1 area Bogor UPc margo city

48 kanwil Balikpapan area Pontianak UPc matahari mall

49 kanwil surabaya area malang UPc matos

50 kanwil medan area medan 1 UPc medan fair

51 kanwil Balikpapan area Pontianak UPc mega mall

52 kanwil denpasar area ampenan UPc Pagesangan

53 kanwil jakarta 2 area cirendeu UPc Pd labu 2

54 kanwil Balikpapan area Balikpapan UPc Plaza rapak

55 kanwil semarang area semarang UPc Plaza simpanglima

56 kanwil Palembang area Palembang UPc Ptc mall

57 kanwil surabaya area surabaya 1 UPc royal Plaza

58 kanwil medan area rantau Prapat UPc siantar Plaza

59 kanwil surabaya area surabaya 1 UPc tunjungan Plaza

60 kanwil denpasar area dompu UPs Bima

61 kanwil Palembang area Palembang UPs oPI mall

62 kanwil Pekanbaru area Batam UPs Pasar fanindo

alamat entItas anak, entItas asosIasI, kantOr Wilayah, dan kantOr area
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Jaringan thE gadE coFFEE & gold

nO kanWil area lOkaSi the gade

1 medan medan cP Pringgan

2 Pekanbaru Pekanbaru cP Pekanbaru kota

3 Pekanbaru Padang cP terandam

4 Palembang lampung cP kedaton

5 Palembang Palembang UPc mall Ps

6 Palembang lampung terminal eksekutif Pelabuhan Bakauheni, 
lantai 1 - 09

7 Balikpapan Balikpapan cP Balikpapan

8 Balikpapan samarinda cP samarinda

9 Balikpapan Pontianak cP Pontianak

10 makassar ambon cP ambon

11 makassar makassar 1 cP tamalanrea

12 manado manado cP Bitung

13 manado Palu cP talise

14 denpasar denpasar cP denpasar

15 denpasar ampenan cP ampenan

16 denpasar ende marina Bay labuan Bajo

17 jakarta 1 Bekasi cP Bekasi Utama

18 jakarta 1 Bogor cP depok

19 jakarta 1 Bogor cP Pasar mawar

20 jakarta 1 senen gedung 48 lt. gf - 3, jalan kebon sirih 
nomor 48, jakarta Pusat

21 jakarta 1 senen cPs kramat raya

22 jakarta 2 tangerang cP tangerang

23 jakarta 2 kebayoran Baru cP kebayoran Baru

24 jakarta 2 tanggerang terminal eksekutif Pelabuhan merak, ground 
floor - 05B

25 Bandung Bandung cP Pungkur

26 Bandung tasikmalaya cP tasikmalaya

27 semarang semarang cP Poncol

28 semarang jogjakarta cP lempuyangan

29 semarang surakarta cP Purwotomo

30 surabaya surabaya 1 cP dinoyotangsi

31 surabaya malang UPc Batu

32 medan Banda aceh cPs Banda aceh

33 manado manado cPs Istiqlal

alamat entItas anak, entItas asosIasI, kantOr Wilayah, dan kantOr area
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InformasI Pada 
SitUS WeB PerUSahaan

Pegadaian memiliki situs web resmi dengan alamat www.pegadaian.co.id. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 
tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Pegadaian telah melengkapi situs web Perseroan dengan beberapa 
informasi penting seperti informasi mengenai pemegang saham, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan 
keuangan 5 tahun terakhir serta profil Dewan Komisaris dan Direksi, yang senantiasa diperbaharui secara berkala.

Pada situs web ini juga berisi informasi seputar korporasi Pegadaian, produk dan jasa seperti simulasi gadai dan emas, pengadaan, 
hingga berita terkini. Selain itu, terdapat juga kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pegadaian, sebagai 
bentuk implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif 
tentang Pegadaian kepada khalayak luas.

Uraian ketersediaan keterangan

Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir 
individu

terdapat di menu Profil > struktur Perusahaan

Isi kode etik terdapat di menu tata kelola > kode etik

Informasi rapat Umum Pemegang saham (rUPs) paling 
kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam rUPs, 
ringkasan risalah rUPs, dan informasi tanggal penting yaitu 
tanggal pengumuman rUPs, tanggal pemanggilan rUPs, 
tanggal rUPs, tanggal ringkasan risalah rUPs diumumkan

Belum diungkapkan pada situs web Pegadaian

laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) terdapat di menu kinerja > laporan keuangan

Profil dewan komisaris dan direksi terdapat di menu Profil > komisaris - direksi

Piagam/Charter dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan 
Unit audit Internal

Belum diungkapkan pada situs web Pegadaian

 : tersedia pada situs web Pegadaian

 : belum tersedia pada situs web Pegadaian
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PendIdIkan dan/ataU PelatIhan dewan 
komIsarIs, dIreksI, komIte-komIte, 
SekretariS PerUSahaan, dan 
Unit aUdit internal

nama dan Jabatan Jenis Pendidikan dan 
Pelatihan

Materi Pendidikan dan 
Pelatihan tempat/tanggal Penyelenggara

dewan Komisaris

Ina Primiana (komisaris 
Utama/komisaris 
Independen)

sertifikasi Program eRM training for 
CRP Certifikat

jakarta, 14-15 februari 2019 IrBa

seminar luar negeri asean global leadership 
Program

london, Uk, 25-28 maret 
2019

srw and co

heru subiyantoro 
(komisaris)*

sertifikasi Program eRM training for 
CRP Certifikat

jakarta, 14-15 februari 2019 IrBa

seminar seminar 2 hari, “komisaris 
Profesional ke-5”

jakarta, 9-10 april 2019 Intipesan

satya arinanto (komisaris) seminar luar negeri asean global leadership 
Program

shanghai dan hangzhou, 
china, 14-23 september 
2019

srw and co

*) Heru Subiyantoro tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 17 Oktober 2019

direksi

kuswiyoto (direktur Utama) seminar luar negeri enterprise Risk 
Management and Its 
Challenge in Industrial 
Revolution 4.0

Barcelona, milan, dan nice, 
Italia, 13 - 22 juli 2019

lPPI

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

damar latri setiawan ( 
direktur jaringan operasi 
dan Penjualan)

seminar luar negeri International Risk 
Management Refreshment 
and Wealth Management 
Certification Program for 
executives

moscow, saint Petersburg, 
rusia, 1 - 5 juli 2019

lembaga sertifikat Profesi 
Perbankan

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

ninis kesuma adriani 
(direktur keuangan dan 
Perencanaan strategis)

seminar luar negeri leadership, 
entrepreneurship, and 
Innovation in the global 
economy di london School 
of economics and Political 
Science

london, Inggris, 25 - 29 
maret 2019

srw and co

sertifikasi CPa Sertification jakarta, 14-15 februari 2019 IrBa

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

seminar dalam negeri the 1st aSean CPa 
Conference 2019

16-17 november 2019 asean

moch edi Isdwiarto 
(direktur sdm & hukum)

seminar luar negeri HR technology 
Conference di Marina Bay 
Sand

singapura, 26 februari - 1 
maret 2019

People matters

seminar luar negeri People, Culture, and 
Performance: Strategies 
from Silicon Valley di 
Standford graduate 
School of Business

amerika serikat, 18 - 23 
agustus 2019

standford graduate school 
of Business

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-
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nama dan Jabatan Jenis Pendidikan dan 
Pelatihan

Materi Pendidikan dan 
Pelatihan tempat/tanggal Penyelenggara

harianto widodo 
(direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk)

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

teguh wahyono (direktur 
teknologi Informasi dan 
digital)

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

Komite audit

Ina Primiana (ketua/
komisaris Independen)

Pelatihan dan/atau pendidikan Ina Primiana telah di uraikan pada bagian pelatihan dan/atau pendidikan dewan 
komisaris

Vicky taufik (anggota) Pelatihan enterprise Risk 
governance

jakarta, 25-26 maret 2019 crms

Workshop IfRS 9 (PSaK 71) Credit 
Risk Modelling using 
Machine learning

jakarta, 30-31 juli 2019 IseI

Pelatihan Program kursus financial 
Risk academy Program

jakarta, 6 agustus - 
7 november 2019

Binus University Business 
scholl

harry suharman (anggota) Workshop Implementasi sPj 4410 
Perikatan kompilasi emkm 
oleh kja dan Penerapan 
Pmm155

Bandung, 13-14 september 
2019

IaI

Pelatihan Certificate of Completion: 
Kanban System Design 
KMP1, lean Kanban 
university Certidied 
Kanban training Program

jakarta, 7-8 oktober 2019 lean kanban University

Pelatihan Certicate of Completion: 
train the trainer- Certified 
Management accounting 
training

jakarta, 12-13 oktober 2019 Institute of management 
accountant, the 
association of accountants 
and financial Professionals 
in Business

Pelatihan Integrated Reporting Bandung, 21 oktober 2019 IaI

Komite manajemen risiko & remunerasi dan nominasi

satya arinanto (ketua/
komisaris)

Pelatihan dan/atau pendidikan satya arinanto telah di uraikan pada bagian pelatihan dan/atau pendidikan dewan 
komisaris

heru subiyantoro (ketua/
komisaris)*

Pelatihan dan/atau pendidikan heru subiyantoro telah di uraikan pada bagian pelatihan dan/atau pendidikan dewan 
komisaris

Prihartono (anggota) Pelatihan Program Pelatihan 
enterprise Risk 
governance

jakarta, 25-26 maret 2019 crms

dandossi matram 
(anggota)

Pelatihan Program kursus financial 
Risk academy Program

jakarta, 6 agustus - 7 
november 2019

Binus University Business 
school

*) Heru Subiyantoro tidak lagi menjabat sebagai ketua Komite sejak 10 Juni 2019 dan digantikan oleh Satya Arinanto

Sekretaris Perusahaan

r. swasono a. widodo
(Plt. sekretaris Perusahaan)

seminar dalam negeri training Corporate 
Secretary

yogyakarta, 10 – 12 juli 
2019

Indotama training

Workshop mandiri toward digitalization and 
go Public

Bali, 13 – 15 september 
2019

-

audit internal

ridwan arbian syah 
(kepala satuan 
Pengawasan Intern)

Workshop Workshop fraud Risk 
assessment

jakarta, 14 maret 2019 acfe

seminar dalam negeri Qualified Internal auditor jakarta, 18-27 maret 2019 yPIa

sertifikasi Program Certified forensic 
academic

jakarta, 29 juli – 9 
agustus 2019

PPak stan
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Analisis dan Pembahasan Manajemen

Analisis dan 
Pembahasan 

Manajemen

Mau buka tabungan tapi ngga 
sempet ke kantor cabang?

Gampang! Buka aja tabungan Emas 
lewat Pegadaian Digital

 TINJAUAN INDUSTRI 124

 TINJAUAN OpeRASIONAl 127

 TINJAUAN peR SeGMeN 133

 TINJAUAN KeUANGAN 144
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TINJAUAN 
INDUSTRI

ANALISIS EKONOMI GLOBAL

Ekonomi global sepanjang tahun 2019 terus mengalami 
kontraksi. Konflik perang dagang yang terjadi antara Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok masih menjadi topik utama bagi 
perekonomian dunia, dimana konflik dua negara ini banyak 
mengakibatkan kontraksi ekonomi di banyak negara terutama 
negara-negara yang menjadikan kedua negara tersebut 
sebagai mitra dagang utama. Selain konflik perdagangan 
antara AS dan Tiongkok, perekonomian dunia juga banyak 
dipengaruhi oleh isu-isu geopolitik, seperti Brexit yang 
terjadi di Inggris dan juga demo besar yang terjadi di Hong 
Kong, yang turut berkontribusi mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dunia.

Berbagai gejolak yang terjadi di perekonomian global membuat 
sebagian besar Negara di dunia mengalami perlambatan 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi AS tahun 2019 
hanya terealisasi sebesar 2,3%, lebih rendah dibandingkan 
pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,9%. Pelemahan 
pertumbuhan perekonomian ini banyak disebabkan oleh 
perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 
pada tahun 2019 yang mencerminkan penurunan laba bisnis 
perusahaan di Amerika yang mana hal ini berkontribusi 
pada penurunan nilai investasi pada sektor bisnis. Selain itu 
ketidakpastian tentang kebijakan perdagangan (Presiden 
Trump) juga menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika 
pada tahun 2019.

Demikian juga dengan ekonomi Tiongkok yang juga 
menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan, yaitu 
dari 6,6% pada tahun 2018 menjadi hanya 6,1% pada tahun 
2019, yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah bagi 
Tiongkok dalam 29 tahun terakhir.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global sepanjang 
tahun 2019 juga berdampak tertekannya harga komoditas 
akibat permintaan yang cenderung mengalami penurunan. 
Tahun 2019, rata-rata harian harga minyak untuk jenis Brent 
mengalami penurunan menjadi 64,2 Dolar AS per barel, dari 
71,1 Dolar AS per barel. Demikian juga dengan batu bara dan 
minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas 
andalan Indonesia. Rata-rata harian harga batu bara dan 
minyak kelapa sawit juga mengalami penurunan, masing-
masing menjadi 524,7 Dolar AS dan 77,0 Dolar AS per metrik 
ton, dari 559,5 Dolar AS dan 107,2 Dolar AS per metrik ton pada 
tahun 2018. Hal ini turut berdampak kepada perekonomian 
negara-negara penghasil komoditas seperti Indonesia.

Selain itu dari sisi pasar keuangan global juga mengalami 
pergeseran investasi, dimana banyak pelaku pasar mencoba 
mencari aman dengan menempatkan investasi mereka kepada 
investasi yang dianggap aman seperti obligasi Pemerintah AS 
dan Jepang, serta komoditas emas.

Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2019 
juga berpengaruh kepada proyeksi yang dilakukan oleh 
International Monetary Fund (IMF), dimana IMF sepanjang 
tahun 2019 telah dua kali melakukan koreksi terhadap proyeksi 
pertumbuhan ekonomi global 2019. Proyeksi yang semula 
ditetapkan sebesar 3,5% pada Januari diturunkan sebanyak 
0,2% pada bulan April 2019. Angka itu kemudian diturunkan 
lagi menjadi 3,0% pada Oktober 2019.

Menyikapi pelemahan ekonomi global, bank sentral di berbagai 
belahan dunia, melakukan stimulus fiskal dan memperlonggar 
kebijakan moneter, termasuk menurunkan suku bunga acuan. 
Sepanjang tahun 2019, The Federal Reserve (bank sentral AS) 
tercatat dua kali melakukan penurunan suku bunga Federal 
Funds Rate (FFR) menjadi 1,75% dari sebelumnya 2,50%. Di 
samping menurunkan suku bunga, The Fed juga menerapkan 
kebijakan yang akomodatif, yaitu melalui pembelian surat-surat 
berharga untuk mengatasi pengetatan likuiditas di sistem 
keuangan AS.

Kebijakan yang diterapkan oleh The Fed tersebut berdampak 
kepada masuknya aliran modal asing ke emerging market, 
seperti Tiongkok, India, Brazil, Thailand, dan Filipina, termasuk 
juga Indonesia. Berdasarkan data Institute for International 
Finance (IIF), total arus modal asing masuk ke emerging 
market sepanjang tahun 2019, baik di pasar saham maupun 
pasar obligasi negara, mencapai 78 miliar Dolar AS, setelah 
pada tahun sebelumnya, arus modal asing masuk tercatat 
hanya mencapai 9,9 miliar Dolar AS. Hal ini turut memberi 
ruang kepada beberapa bank sentral di negara-negara 
berkembang untuk menurunkan suku bunga. Langkah 
penurunan suku bunga kebijakan tersebut diharapkan turut 
memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
global pada tahun 2020.
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ANALISIS EKONOMI NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 terus mengalami perlambatan. Dari kuartal pertama hingga kuartal 
keempat tahun 2019, ekonomi Indonesia konsisten mengalami penurunan, sehingga secara rerata pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 5,02%.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
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Tekanan ekonomi global dan adanya agenda politik nasional 
di tahun 2019 memberikan pengaruh yang sangat besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dengan 
fundamental ekonomi yang cukup kuat dan didukung oleh 
konsumsi domestik yang relatif stabil, ekonomi Indonesia 
tidak mengalami penurunan yang tajam, layaknya negara-
negara lain. Dengan pencapaian pertumbuhan sebesar 5,02%, 
Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan 
ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok dalam kelompok 
negara-negara G20.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga didukung oleh konsumsi 
rumah tangga yang masih cukup kuat sejalan dengan kondisi 
inflasi yang terjaga di pada level yang rendah, yaitu 2,72%, 
menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,13%. Laju 
inflasi yang stabil didorong oleh terkendalinya komponen 
harga bahan pangan seiring dengan terjaganya produktivitas 
dan distribusi stok bahan pangan di dalam negeri.

Pengendalian inflasi juga didukung oleh komitmen kuat 
Pemerintah dalam menjaga inflasi komponen harga barang 
yang diatur Pemerintah, seperti harga bahan bakar dan 
energi. Peran aktif Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk 
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga 
inflasi juga sudah semakin membaik.

Stabilnya kondisi ekonomi Indonesia juga tercermin dari 
pergerakan nilai tukar Rupiah yang mengalami apresiasi 
terhadap Dolar AS dengan volatilitas yang lebih rendah 
dibandingkan tahun 2018. Selain itu, indikator neraca 
perdagangan dan neraca transaksi berjalan tahun 2019 juga 
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati masih 
mengalami defisit, namun defisit neraca perdagangan tahun 
2019 sudah jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, 
yaitu sebesar 3,2 miliar Dolar AS atau Rp43,8 triliun dari tahun-
tahun sebelumnya sebesar 8,7 miliar Dolar AS sama dengan 
Rp119,2 triliun.

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 
tak lepas dari berbagai kebijakan yang diterbitkan Pemerintah 
dan Bank Indonesia (BI). Pada tahun 2019, BI tercatat empat 
kali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo 
Rate masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,0%. 
Kebijakan ini diharapkan dapat menarik suku bunga pinjaman 
ke level yang lebih rendah, sehingga pelaku usaha dapat 
menggencarkan investasi atau melakukan ekspansi hingga 
akhirnya dapat mendorong produksi. Di samping itu, turunnya 
suku bunga pinjaman diharapkan dapat memberi stimulus 
kepada masyarakat untuk tetap menjaga konsumsi mereka.
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Namun demikian, kebijakan BI tersebut belum mampu 
untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Tahun 
2019, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
pertumbuhan kredit perbankan lebih lambat dibandingkan 
tahun sebelumnya. Hingga November 2019, kredit perbankan 
hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,0% (November to 
November) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,3%. 
Total kredit yang diberikan Bank mencapai Rp5.582.019 miliar 
(November 2019) dibandingkan Rp5.358.012 miliar tahun 2018.

Likuiditas perbankan tahun 2019 juga menjadi lebih ketat yang 
ditandai dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang (hingga 
November) hanya mengalami pertumbuhan sebesar 6,7% 
menjadi Rp5.947.800 dari Rp5.630.448 pada akhir tahun 2018.
Berdasarkan sumber Kitco pada perdagangan hari Jumat 
(30/8/2019) harga emas berada di level US$ 1.519,6/troy ounce. 
Menimbang ketidakpastian global, PT. Pegadaian secara 
konservatif menetapkan harga emas berada di level US$ 
1.403,3/troy ounce, dengan rata-rata STL tahun 2019 adalah 
sebesar Rp608.837/gram.

ANALISIS INDUSTRI JASA GADAI

Di tengah berbagai tantangan ekonomi tahun 2019, industri 
jasa gadai masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup 
baik. Berdasarkan data OJK, total aset industri jasa gadai 
tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, 
yaitu sebesar 23,84%, dari Rp53,02 triliun tahun 2018, menjadi 
Rp65,66 triliun di tahun 2019.

Perkembangan industri jasa gadai sampai dengan akhir tahun 
2019 terbilang cukup agresif. Tercatat per 31 Desember 2019 
dari 46 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang 
terdaftar di OJK, dan 33 perusahaan pergadaian swasta 
konvensional yang mendapat izin usaha dari OJK.

ANALISIS POSISI PEGADAIAN DI INDUSTRI 
JASA GADAI DAN MULTIFINANCE

Berdasarkan jumlah Aset, kontribusi Pegadaian tahun 
2019 sebesar Rp65,32 Triliun atau setara 99,5% dari total 
Aset seluruh Industri Jasa Gadai (Pergadaian). Namun jika 
dibandingkan dengan Industri Multifinance, dimana merupakan 
industri keuangan dengan segmentasi nasabah yang mirip 
dengan Pegadaian, maka kontribusi Aset Pegadaian adalah 
12,6% dari total Aset seluruh Industri Multifinance sebesar 
Rp518,14 Triliun.

Pegadaian memberikan kontribusi terbesar dalam Industri Jasa 
Gadai, sehingga Perseroan menggunakan data Multifinance 
sebagai benchmark atau acuan dalam menetapkan strategi 
maupun target bisnis.

Dari sisi pertumbuhan bisnis, pada tahun 2019, pertumbuhan 
Outstanding Loan (OSL) Pegadaian sebesar 23,3%. Jika 
dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis pada Industri 
Multifinance sebesar 5,8%, maka Pegadaian masih lebih baik.

Berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, perbandingan 
Pegadaian dengan Industri Jasa Gadai dan Multifinance pada 
tahun 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No. Rasio PEGADAIAN Multifinance

1. Rasio Kas (%) 1,24 7,59

2. Rasio lancar (%) 153,91 164,00

3. ROA (%) 4,76 4,79

4. ROe (%) 13,48 14,28

5. BOpO (%) 76,21 78,93

6. Npl (%) 1,75 2,40

TINJAUAN INDUSTRI
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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Pegadaian. Perseroan terus berupaya untuk menciptakan peluang bisnis 
baru untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perseroan meyakini, industri gadai, masih memiliki potensi 
yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

Untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang yang ada, Perseroan telah membuat konsep Transformasi yang terencana, 
jelas dan terukur, yang didasari pada kejelasan objek yang akan di transformasi, komitmen pemimpin untuk menggerakkan, 
didukung oleh seluruh karyawan, dan dituangkan menjadi sebuah sistem. Konsep transformasi tersebut disusun dalam Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2019 s.d 2023, yang dijalankan ke dalam tiga tahap, yang disebut dengan road map 
triple jump, seperti yang tersaji dalam gambar berikut.

Road Map TRiple JuMp

“Menjadi perusahaan 
Fully Financial Services 

berbasis digital”

“Membangun skala bisnis 
pembiayaan digital dan akses 

pada pasar modal”

“Menjadi The Most Valuable 
Financial Company dan sebagai 

agen inklusi keuangan”
digiTize

2018-2019
diveRsify

2020-2021
doMinaTe

2022-2023

Perseroan telah menetapkan visi perusahaan tahun 2023, yaitu “Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia 
dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.

Roadmap pecapaian visi baru tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu : Digitize, Diversify, dan Dominate, sebagaimana 
dideskripsikan di bawah ini, dengan strategi #G-5tar, yaitu:
1. Grow Core, memperkuat peningkatan terhadap bisnis inti utama PT Pegadaian, yaitu jasa pergadaian
2. Grab New, menangkap setiap peluang bisnis baru terutama fintech/digital business.
3. Groom Talent, meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia atau karyawan.
4. Gen Z Technology, menerapkan system teknologi terbaru untuk mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional.
5. Great Culture, maju dan berkembang bersama dengan budaya perusahaan yang kuat.
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Sejalan dengan Roadmap implementasi strategi bisnis perusahaan pada tahun 2019 yang fokus pada tahapan digitize untuk 
menjadi perusahaan fully financial services berbasis digital, maka perlu dipersiapkan internal capabilities yang memadai, 
jaringan outlet yang mendukung penjualan, serta perlu dipersiapkan inovasi produk/layanan yang berbasis digital.

B U s I N E s s  s T r AT E g y  M A p

Fokus Strategi 2019
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Fokus strategi pada tahun 2019 adalah:
1. Perbaikan kapabilitas internal, yaitu peningkatan 

kemampuan & kinerja karyawan, internalisasi corporate 
culture, membangun sistem teknologi informasi yang 
mampu mendorong kemajuan bisnis, digitalisasi program 
pemasaran, perbaikan sarana & prasarana yang menunjang 
operasional Perseroan

2. Branch Transformation, yaitu perbaikan pelayanan, 
kemudahan nasabah mendapatkan akses pendanaan 
melalui agen

3. Digitalisasi Proses Bisnis, termasuk penyederhanaan 
proses pekerjaan guna meningkatkan efektivitas dan 
mengoptimalkan hasil kinerja

4. Inovasi Produk, termasuk pengembangan dan 
penyempurnaan fitur-fitur produk guna menangkap 
peluang bisnis yang baru

Fokus strategi ini mengikhtisarkan keseluruhan strategic 
initiative transformation dalam 4 fokus strategi yang ditujukan 
untuk meningkatkan produktivitas channel distribution, 
sehingga diharapkan dapat men-deliver dengan baik 
seluruh inovasi produk dan layanan yang diciptakan oleh 
Direktorat Produk.

Penyusunan inisiatif strategis yang fokus pada 4 hal tersebut, 
didukung dengan penentuan skala prioritas pelaksanaannya 
oleh setiap unit kerja. Dengan penetapan skala prioritas 
diharapkan akan memudahkan setiap unit kerja untuk 
melaksanakan inisiatif strategis dan mengalokasikan sumber 
daya yang dimilikinya.

TINJAUAN OPERASIONAL
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ASPEK PEMASARAN

Di tengah kondisi ekonomi yang tumbuh melambat dan tingkat 
persaingan yang semakin ketat, Perseroan meningkatkan 
aktivitas pemasaran untuk menarik calon pelanggan. 
Perseroan melakukan banyak hal untuk menarik pelanggan. 
Mulai dari meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan, hingga melakukan program promosi 
bagi pelanggan.

Tahun 2019, Pegadaian meluncurkan 2 (dua) produk layanan 
jasa terbaru yaitu Gadai Efek dan Arrum Safar. Gadai Efek 
merupakan produk yang memfasilitasi pinjaman (kredit) 
atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang 
diberikan kepada Nasabah dengan jaminan berbentuk saham 
dan atau obligasi tanpa warkat (scripless) yang tercatat dan 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Arrum 
Safar adalah produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan 
wisata rohani (ibadah umrah atau wisata perjalanan halal 
lainnya) yang menggunakan akad Rahn dengan jaminan emas, 
barang berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada 
sertifikat tanah dan/atau bangunan, BPKB, dan dokumen 
berharga yang menunjukkan kemampuan membayar, yaitu 
namun tidak terbatas pada SK Pegawai/ Daftar gaji (Payroll), 
menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip 
syariat Islam.

Peluncuran kedua produk tersebut merupakan hasil analisa 
Perseroan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. 
Dengan semakin gencarnya edukasi yang dilakukan oleh 
lembaga pasar modal, semakin banyak masyarakat yang 
melakukan investasi dalam bentuk efek (saham, obligasi, 
sukuk). Perseroan melihat hal tersebut sebagai peluang.

Demikian juga dengan produk Arrum Safar. Perseroan melihat 
animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh 
sangat tinggi.

Selain itu dalam Tahun 2019 PT Pegadaian (Persero) juga 
mengembangkan 3 (tiga) fitur Produk Tabungan Emas yaitu :
1. Krasida Tabungan Emas yaitu kredit angsuran bulanan 

dengan jaminan Saldo Tabungan Emas untuk keperluan 
konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang 
menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan 
cara cepat, mudah dan murah. 

2. Rahn Tabungan Emas adalah Pembiayaan Rahn dari 
Pegadaian Syariah sebagai solusi tepat kebutuhan dana 
cepat yang sesuai syariah dengan marhun (barang jaminan) 
Saldo Tabungan Emas. 

3. Arrum Haji Tabungan Emas adalah layanan produk 
perusahaan yang memberikan pinjaman kepada rahin 
guna pendaftaran porsi haji berdasarkan akad rahn dengan 
marhun Saldo Tabungan Emas. 

Di Tahun 2019 dalam peningkatan Penjualan Produk 
Perusahaan Divisi Penjualan berinovasi melalui Program 
Kerja Divisi Penjualan fokus terhadap Nasabah dan 
Karyawan Pegadaian:
1. Program Fokus Nasabah yaitu dengan pemberian 

Sweeteners, Insentif, Reward, Diskon dan Gimmick yang 
bertransaksi Produk Pegadaian melalui program-program 
tematik seperti: 
a. Program Semangat Emas adalah program 

meningkatkan saldo omzet dengan mengoptimalkan 
rekening Tabungan Emas bersaldo kurang dari 1 (satu) 
gram yang sudah mengendap lebih dari 6 (enam) bulan 
(tidak aktif) dengan memberikan sweeteners berupa 
cash back sebesar Rp100.000,- untuk setiap transaksi 
top up nasabah sebesar Rp1.000.000,- (berlaku 
kelipatan). Periode program sejak tanggal 01 Februari 
sampai dengan 30 Juni 2019.

b. Program Gempita Lebaran (GEMPAR) adalah program 
penjualan yang ditujukan kepada nasabah non gadai 
(Produk Kreasi, Arrum BPKB, Arrum Haji, Mulia dan 
Emasku berupa insentif, cash back, penalti roll over 
atau up selling dan free mu’nah akad sebesar 1% 
(satu persen) dari UP Pencairan/pembiayaan. Periode 
Program Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2019.

c. Program Gadai Tabungan Emas Menguntungkan 
(GANTENG) adalah cash back berupa top up Tabungan 
Emas diberikan kepada nasabah (termasuk Karyawan 
Pegadaian) yang bertransaksi Produk Gadai Tabungan 
Emas di outlet maupun diaplikasi Pegadaian Digital 
Service (PDS) minimal uang pinjaman Rp1.000.000,- 
dengan minimal penebusan 61 (enam puluh satu) hari. 
Nasabah non karyawan yang bertransaksi sesuai 
ketentuan di atas mendapatkan cash back sebesar 
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50% (lima puluh persen), sedangkan untuk Karyawan 
Pegadaian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 
Periode program terhitung mulai tanggal 01 Agustus 
sampai dengan 30 September 2019.

d. Program Gadai Merdeka adalah program promosi 
berupa sweeteners pembelian Produk Fee Based 
senilai Rp25.000,- yang diberikan kepada nasabah 
Produk KCA/Rahn (existing) yang melakukan transaksi 
Minta Tambah (MT) Minimal Rp1.000.000,- per SBG/R 
(tidak berlaku kelipatan). Periode program ini berlaku 
tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2019.

e. Program Haji Merdeka adalah program promosi 
yang diberikan kepada nasabah yang bertransaksi 
Produk Arrum Haji berupa sweeteners pembukaan/
top up Tabungan Emas senilai Rp300.000,- untuk 
setiap pencairan/akad Arrum Haji atas nama nasabah 
atau keluarga yang bersangkutan. Periode program 
Hai Merdeka adalah 01 Agustus sampai dengan 31 
Agustus 2019.

f. Program Coaching Clinic bersama Indra Sjafri adalah 
program literasi dan inklusi kepada masyarakat pecinta 
bola yang diselenggarakan bekerja sama dengan 
Coach Indra Sjafri yang bertujuan meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap 
dunia sepak bola serta awareness Produk Pegadaian. 
Kegiatan ini diselenggarakan di 5 (lima) Kota yaitu : 
Semarang, Medan, Balikpapan, Denpasar dan Makassar

g. Program Kejutan Akhir Tahun adalah program 
pemberian cash back sebesar 1% (satu persen) kepada 
nasabah existing atau nasabah baru yang melakukan 
transaksi pembiayaan Produk-produk Pegadaian 
dengan tujuan exceed target bisnis tahun 2019. Periode 
Program terhitung mulai tanggal 01 Oktober sampai 
dengan 31 Desember 2019.

2. Program Fokus Karyawan selain dengan pemberian 
Sweeteners dan Diskon yang bertransaksi Produk 
Pegadaian, Divisi Penjualan juga membuat Program 
Kerja berupa Reward dan Insentif untuk Outlet dan 
tenaga penjual organik serta anorganik sebagai upaya 
meningkatkan Penjualan Produk Perusahaan. Adapun 
Program kerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Program Take Over adalah program berupa insentif 

sebesar Rp250.000,- bagi Cabang yang berhasil 
mendapatkan nasabah take over BJ Emas dengan 
minimal uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,- 
(berlaku kelipatan) dari lembaga Pergadaian lain. 
Periode program ini terhitung mulai tanggal 01 Agustus 
sampai dengan 31 Desember 2019.

b. Program Kolang Kaling adalah program yang bertujuan 
untuk menaikkan rasio cross selling dalam rangka 
meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara 
mengoptimalkan nasabah baru dan/atau existing agar 
memiliki lebih dari 1 (satu) produk Pegadaian dengan 
memberikan sweeteners dan insentif. Periode program 
ini belaku tanggal Bulan Oktober sampai dengan 
Desember 2019.

c. Program Closing Clinic adalah program yang bertujuan 
untuk membantu peningkatan kinerja Area dalam 
rangka melampaui target KPI dengan melakukan 
pendampingan berdasarkan monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja. Periode program closing clinic 
terhitung 01 Juli sampai dengan 31 Desember 2019.

d. Program BPO Jump adalah program pemberian insentif 
tambahan kepada personil BPO Sales Profesional 
termasuk yang berfungsi sebagai RO (Relationship 
Officer) yang mencapai omzet minimal Rp700.000.000,- 
dalam satu bulan. Periode program ini berlaku tanggal 
01 November sampai dengan 31 Desember 2019.

Strategi Divisi Penjualan di Tahun 2019 terdiri dari
1. Maximization of Sales Acquisition melalui The Gade Coffe 

& Gold JOSS, sebuah program grab nasabah melalui brand 
The Gade Coffe & Gold;

2. Maximization of Sales Acquisition melalui Produk-produk 
Pegadaian, sebuah program insentif reward untuk Nasabah 
yang bertransaksi di Pegadaian;

3. Maximization of Sales Acquisition melalui Produk-produk 
Pegadaian, sebuah program insentif reward untuk 
Karyawan yang bertransaksi di Pegadaian dan racing 
dalam penjualan Produk Perseroan;

4. Sales Process Strenghtening melalui Sales Pipeline 
JOSS sebagai tool yang efektif guna meningkatkan 
volume penjualan;

5. Program Closing Clinic JOSS, pembentukan tim ad hoc 
untuk mensolusi peningkatan kinerja area;

6. BPO Productivity Enhancement melalui Program BPO 
Semakin JOSS, mengoptimalkan BPO sebagai channel 
penjualan andalan (supporting Transformation Office).

TINJAUAN OPERASIONAL
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Dalam memacu persaingan pencapaian kinerja bisnis secara 
sehat, apresiasi terhadap outlet terbaik dalam pencapaian 
kinerja bisnis dan stimulus bagi seluruh outlet serta tim sales, 
Divisi Penjualan menginisiasi Program Reward untuk outlet 
dan tim sales (BPO) ;
1. Program Champion Tahun 2019 yaitu sebuah program 

kompetisi penilaian kinerja produk dan layanan dengan 
sistem ranking yang memberikan apresiasi hadiah yang 
diberikan oleh perusahaan kepada Kantor Area, Cabang 
dan Unit Pelayanan Cabang (termasuk syariah) dimana 
kinerja yang menjadi penilaian adalah:
a. Champion Gadai;
b. Champion Kreasi/Arrum BPKB;
c. Champion Amanah;
d. Champion Krasida/Arrum Emas;
e. Champion Mulia dan Emasku;
f. Champion Arrum Haji;

g. Champion Tabungan Emas;
h. Champion Fee Based;
i. Super Champion All Products.

Periode Program Champion Tahun 2019 terhitung 01 
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan 
mekanisme penetapan pemenang setiap Triwulan dan 
Tahunan

2. Program Champion BPO Tahun 2019 adalah program 
reward sebagai stimulus bagi seluruh sales profesional, 
supervisor dan unit kerja agar berlomba-lomba dalam 
mencapai kinerja terbaik dalam penjualan. Periode 
program terhitung mulai 01 Januari 2019 sampai dengan 31 
Desember 2019, dengan mekanisme penetapan pemenang 
dan pemberian reward setiap Triwulan dan Tahunan.

PANGSA PASAR
Pegadaian merupakan pemain utama di industri pergadaian di Indonesia. Penguasaan pasar Pegadaian di industri pergadaian 
sangat dominan, dikarenakan Pegadaian memiliki jaringan usaha yang sangat luas dan telah mendapat kepercayaan yang besar 
dari konsumen. Karena itu, pembahasan pangsa pasar dalam laporan ini, selain membandingkan dengan industri pergadaian, 
juga dibandingkan dengan industri multifinance yang karakteristik usahanya memiliki beberapa kesamaan dengan Pegadaian.

dalam juta Rupiah

Uraian Aset Liabilitas Ekuitas outstanding loans Laba Bersih

2019 pegadaian 65.324.177 42.263.867 23.060.310 50.366.150 3.108.078

perusahaan pergadaian Swasta 
Konvensional

422.902 287.759 80.782 349.217 3.191

Jumlah Industri Jasa Gadai 65.747.079 42.551.626 23.141.092 50.715.367 3.111.269

Multifinance / lembaga 
pembiayaan

518.138.223 384.239.359 133.898.864 317.132.015 16.546.011

% Terhadap Industri Jasa Gadai 99,36% 99,32% 99,65% 99,31% 99,90%

% Terhadap Multifinance 12,61% 11,00% 17,22% 15,88% 18,78%

Sumber OJK, 31 Januari 2020
•	 berdasarkan laporan triwulan perusahaan pergadaian swasta konvensional
•	 periode Desember 2019 menggunakan data substitusi periode September 2019 karena pada saat file ini dipublikasikan masih dalam batas waktu 

penyampaian laporan triwulan IV 2019
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Komposisi Pangsa Pasar Pegadaian diantara Industri pergadaian 
seluruh Indonesia masih sangat mendominasi dengan 
persentase rata-rata di atas 99% untuk semua aspek keuangan, 
meskipun telah diterbitkan POJK No.31/POJK.05/2016 tentang 
Usaha Pergadaian yang memuat kewajiban perusahaan 
pergadaian untuk mendaftar, memperoleh izin usaha dari OJK 
serta memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pergadaian.

Dari sisi pinjaman yang diberikan atau Outstanding Loans 
pada tahun 2019 Pegadaian berkontribusi sebesar 99,31% 

atau sebesar 50,37 triliun dari total Industri Jasa Gadai yaitu 
50,72 triliun. Dari sisi laba bersih Pegadaian berkontribusi 
sebesar 99,90% atau sebesar 3,1 triliun dari total laba bersih 
Industri Pergadaian.

Berdasarkan dari data OJK per 31 Januari 2020, jumlah gadai 
swasta yaitu 79 perusahaan yang terdiri dari 46 perusahaan 
pergadaian swasta konvensional yang terdaftar di OJK dan 33 
perusahaan pergadaian swasta konvensional yang mendapat 
izin usaha dari OJK, dimana Pegadaian masih jauh lebih unggul 
di antara Industri Pergadaian yang ada.

Jika dibandingkan dengan Industri Multifinance (Lembaga Pembiayaan), maka kontribusi Aset Pegadaian adalah 12,61% dari 
total aset Industri Multifinance sebesar Rp518,14 triliun. Namun demikian pertumbuhan aset Pegadaian masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan Industri Multifinance yaitu 23,7% di tahun 2019 dimana Industri Multifinance hanya tumbuh 2,6%. Bahkan 
jika diperhatikan selama tiga tahun tren pertumbuhan aset Pegadaian terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan 
Industri Multifinance yang terus turun pada tiga tahun terakhir seperti digambarkan dalam grafik berikut ini.

Pertumbuhan Aset

3,9%

7,8%

5,8%

8,4%

2,6%

23,7%

2017 2018

 pegadaian  Multifinance

2019

TINJAUAN OPERASIONAL
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TINJAUAN peR 
SEGMEN USAHA

Laporan Keuangan Pegadaian menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) tentang “Segmen Operasi”. PSAK ini mengatur pengungkapan 
yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan 
dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Pegadaian:
1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan 

beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Grup yang sama);
2. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional Grup untuk pembuatan keputusan 

tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Berdasarkan pada definisi tersebut, segmen operasi Pegadaian saat ini didasarkan pada segmen berikut:
1. Segmen usaha yang berdasarkan kemampuan informasi keuangan yang dimiliki dapat dijabarkan sebagai usaha konvensional 

dan usaha syariah; dan
2. Segmen geografis yang berdasarkan kemampuan informasi keuangan yang dimiliki dapat dijabarkan sesuai lokasi geografis.
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SEGMEN USAHA KONVENSIONAL

Pegadaian menjalankan usaha dalam bentuk pemberian 
pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dan 
fidusia biasa (konvensional). Bisnis yang dijalankan Pegadaian 
pada segmen ini meliputi bisnis gadai, kredit mikro fidusia, 
dan bisnis emas.

BISNIS GADAI
Bisnis Gadai konvensional merupakan bisnis utama bagi 
Perseroan. Dalam menjalankan usahanya di bidang bisnis 
gadai, Perseroan memberikan pinjaman kepada masyarakat 
dengan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, 

kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah 
tangga, atau jenis agunan tertentu lainnya dengan sistem 
perikatan gadai yang diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 /POJK.05/2016 tanggal 29 
Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Bisnis Gadai konvensional merupakan bisnis yang pertama 
kali dijalankan Perseroan sejak pendiriannnya yang mampu 
bertahan dan terus tumbuh hingga saat ini. Portofolio Bisnis 
Gadai konvensional juga memberikan kontribusi yang sangat 
besar bagi Perseroan. Tahun 2019, total Outstanding Loans 
Bisnis Gadai konvensional mencapai 79,94% dari total 
Outstanding Loans Perseroan.

Produk Bisnis Gadai
Segmen Bisnis Gadai memiliki 3 (tiga) produk utama, yaitu:

No Fitur
Nama Produk Penjelasan

1. pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman) Merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, 
cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, 
kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. produk KCA pada Bisnis Gadai 
meliputi KCA Reguler, KCA Fleksi, KCA Bisnis, dan KCA prima

a pegadaian KCA Reguler Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,15% (dari uang 
pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan 
cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan 
sewa modal proporsional selama masa pinjaman.

b pegadaian KCA Bisnis Uang pinjaman mulai dari Rp100.000.000 dengan tarif sewa modal mulai dari 0,65% sampai dengan 
0,95% sesuai dengan besarnya pinjaman. Nasabah juga di kenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000 
dengan barang jaminan emas perhiasan dan emas batangan/lantakan.

c pegadaian KCA Flexi Jangka waktu kredit fleksibel dengan biaya administrasi 1% dari uang pinjaman (maksimal Rp200.000). 
Tarif sewa modal dihitung harian mulai 0,5% untuk 5 hari pertama dan selanjutnya tarif harian 0,1% per hari.

d pegadaian KCA prima/Bebas 
Sewa Modal

pinjaman diberikan mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 dengan sewa modal 0%. Nasabah 
dikenakan biaya administrasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 dan tenor maksimal selama 
60 hari.

2. pegadaian Krasida pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai, merupakan pemberian pinjaman berdasarkan 
hukum gadai dengan sistem pelunasan secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan 
mulai 6 bulan hingga 36 bulan, dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon 
sewa modal. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 
1,4% per bulan flat.

3. pegadaian Gadai efek pegadaian Gadai efek merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan obyek gadai 
sebagai jaminan berbentuk Surat Berharga berupa Saham dan/atau Obligasi yang penguasaannya 
diserahkan oleh Nasabah dan/atau kuasanya kepada pegadaian. Jangka waktu yang diberikan selama 
90 hari dan dapat diperpanjang. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan 
nilai 15% pertahun (360 hari).

TINJAUAN peR SEGMEN USAHA
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Pegadaian pada Tahun 2019 melakukan piloting layanan gadai 
dengan agunan efek (saham dan obligasi) yang dikenal dengan 
Gadai Efek. Dalam masa piloting Produk Gadai Efek selain 
menyasar nasabah Korporasi juga menargetkan Nasabah 
Individu (Ritel). Digitalisasi proses simulasi, pengajuan kredit, 
pencairan, dan penyelesaian merupakan kemudahan layanan 
yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat diakses oleh 
nasabah di seluruh wilayah Indonesia. Bekerja sama dengan 
Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) dan Bank Kustodian, 
difasilitasi pilihan mekanisme penyimpanan jaminan efek 
dimana Nasabah dengan asal PEAB (Perusahaan Efek Anggota 
Bursa) yang telah bekerja sama dengan Perseroan tidak perlu 
memindahkan agunan ke Kustodian Bank melainkan cukup 
dilakukan pemblokiran agunan di Kustodian PEAB, untuk 
nasabah yang memiliki efek di PEAB yang belum bekerja 
sama dengan Perseroan efek nasabah disimpan di Bank 
Kustodian. Selain sebagai langkah perluasan bisnis, inovasi 
produk ini ditujukan guna membidik nasabah affluent dan 
mass affluent, memenuhi kebutuhan bridging loan, juga 
mendorong minat masyarakat untuk bertransaksi di pasar 
modal. Dengan tarif yang kompetitif, peruntukan pinjaman 
serbaguna, efek tetap milik nasabah (tidak dilakukan proses 
jual-beli), Service Level Agreement (SLA) pencairan yang 
relative cepat diharapkan produk ini mampu mensolusi 
kebutuhan nasabah. Pencapaian outstanding loan Produk 
Gadai Efek di masa piloting ini sampai dengan 31 Desember 
2019 adalah sebesar Rp108.345.200.000,- (seratus delapan 
miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Tantangan Bisnis Gadai Tahun 2019
1. Semakin meluasnya bisnis-bisnis kompetitor yaitu Gadai 

Swasta dan Perbankan Syariah yang menjalankan 
rahn (Gadai berbasis Syariah), serta bisnis fintech yang 
mampu menjangkau masyarakat yang belum mendapat 
akses perbankan.

2. Adanya program-program Pemerintah yang menjadi solusi 
alternatif keuangan bagi masyarakat seperti KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) dan bantuan langsung tunai.

3. Adanya pergeseran proses bisnis menuju arah digital 
sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

4. Demand masyarakat terkhusus kaum milenial terhadap 
pinjaman berbasis gadai yang cenderung menurun.

Strategi Bisnis Gadai Tahun 2019
1. Monitoring ketat terhadap pergerakan harga emas harian, 

sebagai acuan bagi perubahan Standar Taksiran Logam 
(STL). Mengingat 90% lebih portofolio produk gadai 
merupakan komoditas Emas sehingga perubahan STL 
yang relevan dengan harga pasar memiliki pengaruh tinggi 
terhadap kinerja perusahaan.

2. Penambahan fitur KCA Fleksi dan perluasan Golongan 
pada Tarif Sewa Modal Khusus yang semula hanya untuk 
pinjaman Golongan C dan D, diperluas menjadi pinjaman 
Golongan B, C, dan D sebagai upaya untuk melakukan 
akuisisi nasabah dari pesaing.

3. Penyusunan pedoman terkait penyelesaian untuk 
kredit bermasalah (Macet) diatas 45 hari, sebagai upaya 
untuk mengurangi tingkat Non Performing Loan (NPL) 
Produk Gadai.

4. Pengembangan fitur Gadai on Demand (GOD) yaitu gadai 
KCA melalui channel aplikasi (Pegadaian Digital Services) 
sebagai upaya perluasan channeling produk Gadai KCA.

5. Pemutakhiran alat taksir dan penyimpanan Barang Jaminan 
seperti pembaharuan alat taksir emas dan berlian serta 
modernisasi penyimpanan Barang Jaminan khusus seperti 
tas dan jam mewah yang memiliki nilai taksir tinggi, 
sekaligus menjangkau segmen nasabah baru khususnya 
pada kalangan menengah ke atas bagi bisnis Gadai.

6. Gadai Efek :
•	 Piloting Produk Gadai Efek
•	 Penambahan mekanisme penyimpanan jaminan efek 

dengan melakukan penandatanganan kerja sama 
dengan Mitra Sekuritas/ PEAB sebagai Kustodian 
(Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bahana Sekuritas 
dan PT MNC Sekuritas) pada fitur Gadai Efek.

•	 Memberlakukan Program Promosi Produk Gadai Efek 
untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan 
Produk Gadai Efek.

•	 Serta mengajukan permohonan izin Roll Out kepada 
Otoritas Jasa Keuangan.
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KINERJA BISNIS GADAI TAHUN 2019
Tahun 2019, Bisnis Gadai membukukan kinerja yang cukup baik. Secara umum indikator kinerja Bisnis Gadai mengalami 
pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan produk Gadai Efek yang baru diluncurkan tahun 2019 
juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi pencapaian target RKAP Bisnis Gadai tahun 2019 secara umum masih 
di bawah target yang ditetapkan di RKAP 2019, namun demikian outstanding pinjaman berada di atas target yang ditetapkan.

Uraian Produk
2019

2018 Pencapaian Target Pertumbuhan
RKAP Realisasi

Rekening Gadai KCA 11.340.864 9.717.751 9.496.974 85,69% 2,32%

KRASIDA 193.322 134.018 107.868 69,32% 24,24%

Gadai efek 102 38 0 37,25% 0,00%

Total 11.534.288 9.851.807 9.604.842 85,41% 2,57%

Omzet (Rp juta) Gadai KCA 114.548.534 110.089.649 105.267.430 96,11% 4,58%

KRASIDA 2.645.779 2.770.380 1.912.778 104,71% 44,84%

Gadai efek 820.000 116.185 0 14,17% 0,00%

Total 118.014.313 112.976.215 107.180.208 95,73% 5,41%

Outstanding Loan 
(Rp juta)

Gadai KCA 29.593.706 31.769.017 28.382.954 107,35% 11,93%

KRASIDA 1.247.851 1.330.731 968.643 106,64% 37,38%

Gadai efek 205.000 108.214 0 52,79% 0,00%

Total 31.046.557 33.207.962 29.351.597 106,96% 13,14%

pendapatan Sewa 
Modal (Rp juta)

Gadai KCA 8.807.224 8.386.076 7.800.229 95,22% 7,51%

KRASIDA 299.261 278.844 226.681 93,18% 23,01%

Gadai efek 41.000 2.666 0 6,50% 0,00%

Total 9.147.485 8.667.586 8.026.910 94,75% 7,98%

Tahun 2019, kinerja produk KRASIDA menunjukkan 
pertumbuhan yang sangat baik. Jumlah rekening, omzet, 
outstanding loan dan pendapatan sewa modal produk 
KRASIDA mengalami pertumbuhan di atas 20%. Bahkan, 
omzet produk KRASIDA tumbuh 44,84% dibandingkan 
tahun sebelumnya.

Total Rekening produk Bisnis Gadai tahun 2019 tumbuh 
2,57% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 9.851.807 
unit rekening dari tahun sebelumnya sebanyak 9.604.842 
unit rekening. Pertumbuhan jumlah rekening tersebut turut 
mendorong pertumbuhan omzet dan outstanding loan masing-
masing sebesar 5,41% dan 13,14%.

Pendapatan sewa modal yang dibukukan dari Bisnis 
Gadai tahun 2019 mencapai Rp8.667.586 juta, naik 7,98% 
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.026.910 juta.

BISNIS KREDIT MIKRO FIDUSIA
Bisnis Kredit Mikro Fidusia merupakan pemberian pinjaman 
dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, persedian 
barang dagangan, alat produksi dengan perikatan secara 
fidusia baik untuk keperluan pengembangan usaha maupun 
multiguna lainnya bagi karyawan dan non karyawan dengan 
pelunasan secara angsuran tetap dan dapat dilunasi sewaktu-
waktu. Bisnis kredit mikro fidusia juga mengelola produk 
pembiayaan khusus kepada internal karyawan Perseroan 
dengan sistem pembayaran melalui payroll gaji setiap bulannya.

TINJAUAN peR SEGMEN USAHA
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Produk Bisnis Kredit Mikro Fidusia
Bisnis Mikro Fidusia memiliki 4 (empat) produk utama, yaitu:

No Fitur Nama Produk Penjelasan

1. pegadaian KReASI (Kredit Angsuran 
Sistem Fidusia)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil untuk pengembangan usaha 
dengan skema penjaminan secara fidusia (jaminan berupa BpKB dan pada wilayah tertentu dapat 
berupa kios atau lapak tempat usaha). pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan 
dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah 
sebesar 1% per bulan flat. produk Kreasi pada Bisnis Kredit Mikro Fidusia meliputi Kreasi Ultra Mikro, 
Kreasi Fleksi, Kreasi Multi Guna, dan Kreasi Express Loan.

a Kreasi Fleksi pada Kreasi Fleksi, tarif sewa modal yang dibebankan dengan sistem pembayaran sekali bayar atau 
angsuran berkala. Untuk sistem pembayaran sekali bayar tenor 3 bulan 5,47%, tenor 4 bulan 7,36%, dan 
tenor 6 bulan 11,25%. Sedangkan untuk sistem angsuran berkala angsur 3 bulanan 3,50%, angsur 4 bulanan 
5,02%, angsur 6 bulanan 8,58%. Target nasabah produk ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah. 

b Kreasi Ultra Mikro Uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 3, 
4, 6, 12, 24, 36 bulan. Tarif sewa modal yang dikenakan kepada nasabah mulai dari 1,12% sampai dengan 
12% sesuai dengan besar pinjaman dan tenor pinjaman. Target nasabah produk ini adalah pengusaha 
ultra mikro yang membutuhkan pinjaman dengan sistem pembayaran angsuran bulanan/berjangka.

c Kreasi Multiguna Uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 dengan jangka waktu pilihan 12, 
18, 24, dan 36 bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah adalah 1,15% sampai dengan 
1,5% sesuai dengan besarnya uang pinjaman. Target nasabah produk ini adalah karyawan tetap/pKWT/
Honorer, non karyawan/professional atau pekerja sektor non formal.

d Kreasi Express Loan Uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 dengan jangka waktu 1 sampai 
dengan 6 bulan. pinjaman ini tanpa agunan dengan target nasabah komunitas pelaku usaha ultra mikro 
dan startup. Tarif sewa modalnya sebesar 1,45% flat/bulan sampai dengan 2,48% flat/bulan sesuai 
jangka waktu pinjaman.

2. pegadaian KReSNA (Kredit Serba 
Guna)

Merupakan pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada karyawan tetap maupun karyawan outsourcing 
guna pemenuhan keperluan investasi maupun serba guna (konsumtif) dengan pengembalian secara 
angsuran dalam jangka waktu 1 tahun hingga maksimum 10 tahun (untuk kebutuhan serba guna) dan 
maksimum 15 tahun (untuk kebutuhan investasi).

Strategi Bisnis Kredit Mikro Fidusia Tahun 2019
Pertumbuhan yang sangat baik pada Bisnis Kredit Mikro Fidusia 
tahun 2018 merupakan momentum bagi Perseroan untuk 
terus meningkatkan kinerja di bisnis ini. Karena itu, untuk 
menjaga momentum pertumbuhan, di tahun 2019 Perseroan 
menjalankan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan layanan operasional bisnis produk non 

gadai baik skim konvensional maupun syariah melalui 
pembentukan Unit Kerja Bisnis Mikro (UBM). Keberadaan 
UBM diharapkan channel distribusi outlet akan lebih fokus 
memberikan pelayanan Gadai kepada Nasabah sementara 
UBM fokus kepada pelayanan non gadai sekaligus menjaga 
kualitas asetnya.

2. Meningkatkan layanan bagi Nasabah Produk Kreasi Ultra 
Mikro melalui pengembangan fitur produk yang mudah 
dan cepat bagi Nasabah Ultra Mikro yang berada dalam 

suatu komunitas usaha/lingkungan/kawasan. Layanan 
ini merupakan wujud keberpihakan Perseroan sesuai 
konsep ekonomi pengembangan kerakyatan, berupa 
pengembangan pengusaha UMKM yang mempunyai 
karakteristik non bankable, tidak memiliki agunan dan start 
up untuk ditingkatkan capability nya menjadi pengusaha 
yang memiliki akses perbankan. Implementasi layanan 
antara lain yaitu pemberian kredit kepada Pengusaha di 
komunitas pasar dengan pinjaman awal sampai dengan 
Rp2.000.000 dan pola kerja sama dengan Pemerintahan 
Daerah/Bumdes/Mitra Koperasi. 

3. Menjaga kualitas penyaluran pinjaman menggunakan pola 
alih daya pemborongan pekerjaan / Business Process 
Outsourcing (BPO Mikro) yang melaksanakan aktivitas 
survey dan penagihan. 
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Kinerja Bisnis Kredit Mikro Fidusia
Tren pertumbuhan Bisnis Kredit Mikro Fidusia terus berlanjut di tahun 2019. Penerapan strategi yang tepat berhasil membawa 
Bisnis Kredit Mikro Fidusia meraih pertumbuhan yang sangat baik di tahun 2019. Secara umum, kinerja Bisnis Kredit Mikro 
Fidusia tahun 2019 juga berada di atas target RKAP 2019.

Uraian Produk
2019

2018 Pencapaian Target Pertumbuhan
RKAP Realisasi

Rekening KReASI 323.310 259.498 167.348 80,26% 55,06%

KReSNA 11.122 8.758 8.742 78,74% 0,18%

Total 334.432 268.256 176.090 80,21% 52,34%

Omzet (Rp juta) KReASI 5.353.441 6.668.116 3.907.752 124,56% 70,64%

KReSNA 201.350 351.351 214.750 174,50% 63,61%

Total 5.554.791 7.019.466 4.122.502 126,37% 70,27%

Outstanding Loan 
(Rp juta)

KReASI 4.309.179 5.434.685 3.316.923 126,12% 63,85%

KReSNA 750.000 806.347 759.642 107,51% 6,15%

Total 5.059.179 6.241.032 4.076.565 123,36% 53,10%

pendapatan Sewa 
Modal (Rp juta)

KReASI 799.044 976.586 536.442 122,22% 82,05%

KReSNA 113.365 106.397 110.191 93,85% (3,44%)

Total 912.410 1.082.983 648.389 118,69% 67,03%

Realisasi jumlah rekening Bisnis Kredit Mikro Fidusia tahun 
2019 mengalami pertumbuhan yang sangat baik, yaitu 
meningkat 52,34% menjadi 268.256 unit rekening. Namun 
demikian, pencapaian yang sangat baik tersebut masih berada 
di bawah target yang ditetapkan pada RKAP 2019 sebanyak 
334.432 unit rekening.

Terlepas dari target jumlah rekening yang tidak tercapai, pada 
aspek lainnya kinerja Bisnis Kredit Mikro Fidusia tahun 2019 
jauh melampaui target. Omzet yang dibukukan Bisnis Kredit 
Mikro Fidusia tahun 2019 mencapai Rp7.019.466 juta, atau 
126,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.554.791 juta. 
Pencapaian tersebut juga meningkat 70,27% dibandingkan 
realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.122.502 juta.

Jumlah outstanding loan yang dibukukan Bisnis Kredit Mikro 
Fidusia juga melampaui target dengan pencapaian sebesar 
123,36%, yaitu sebesar Rp6.241.032 juta, meningkat 53,10% 
dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.076.565 juta.

Peningkatan outstanding loan tersebut turut mendorong 
peningkatan pendapatan sewa modal Bisnis Kredit Mikro 
Fidusia di tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.082.983 
juta. Pencapaian tersebut setara dengan 118,69% dari target 
yang ditetapkan sebesar Rp912.410 juta.
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BISNIS EMAS
Bisnis Emas merupakan layanan kepada nasabah untuk investasi dan pembiayaan berbasis emas batangan. Investasi dapat 
diwujudkan dalam pembelian emas batangan baik secara tunai maupun pembiayaan. Investasi tersebut dapat berupa investasi 
retail yaitu produk Tabungan Emas. Selain itu, bisnis emas juga menyediakan layanan sertifikasi batu mulia kepada masyarakat 
yang ingin mengetahui keaslian, kualitas, dan asal batu mulia.

Produk Bisnis Emas
Di segmen bisnis emas, Pegadaian memiliki 5 produk dan layanan utama, yaitu:

No Fitur Nama Produk Penjelasan

1. pegadaian MUlIA (Konvensional & 
Syariah)

penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia 
secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. logam mulia yang ditawarkan berlogo pT Antam 
maupun logo pT pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 
250 gram, hingga 1 kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan 
di pegadaian sebagai jaminan.

a. emasKu pembiayaan kepemilikan emas batangan bersertifikat dengan layanan asuransi bagi masyarakat 
secara angsuran berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan pilihan pecahan 1 gram, 5 gram, 10 
gram dan 25 gram.

2. pegadaian Tabungan emas penyediaan layanan jual, beli, dan titip emas logam mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, 
dimana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu rekening tabungan emas. Fisik emas dapat 
dicetak apabila akumulasi emas yang ditabung minimal mencapai 5 gram.

a. Gadai Tabungan emas layanan Gadai dengan menggunakan agunan saldo Tabungan emas bagi nasabah yang telah 
mempunyai rekening Tabungan emas. Tabungan emas yang sedang dijadikan agunan akan 
dibekukan/blokir sesuai jangka waktu gadai.

3. pegadaian G-lab layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, 
berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya 
yang relatif terjangkau. layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang 
karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas 
nilai pasti perhiasan yang dimiliknya.

TANTANGAN yANG DIHADAPI DIvISI PRODUK EMAS 
DI TAHUN 2019
Divisi Produk Emas telah melakukan analisis data kinerja 
selama tahun 2019 serta melihat perkembangan industri 
logam mulia emas di Indonesia, sehingga terdapat beberapa 
tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan jumlah pembiayaan dari Produk Mulia, hal 

ini terkait dengan banyaknya pesaing.
2. Mengedukasi masyarakat agar mulai terbiasa untuk 

berinvestasi emas mulai dari usia dini, dan dapat 
berinvestasi emas secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Memanfaatkan investasi emas sebagai instrument 
keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik 
konsumtif, maupun produktif.

Strategi Bisnis Emas Tahun 2019
Secara garis besar pengembangan bisnis emas tahun 2019 
dilakukan melalui perluasan aksesibilitas layanan, intensifikasi 
pemasaran kepada komunitas-komunitas, penjualan produk 
Tabungan Emas yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Adapun secara rinci beberapa program kerja 

yang telah dilaksanakan untuk mendorong kinerja bisnis emas 
antara lain:
1. Mempermudah aksesibilitas nasabah dalam pembukaan 

rekening, top up, transfer, buyback, dan gadai produk 
Tabungan Emas melalui aplikasi Pegadaian Digital 
dan Marketplace.

2. Memperluas pembiayaan MULIA melalui aplikasi Pegadaian 
Digital dan Agen Pegadaian.

3. Memberikan kemudahan layanan pembukaan 
produk pegadaian tabungan emas untuk komunitas 
atau perusahaan.

4. Memberikan fasilitas perpanjangan jangka waktu kredit 
pada produk mulia agar nasabah dapat memenuhi 
kewajibannya sehingga memberikan keringanan 
pembayaran kewajiban nasabah dan kemudahan untuk 
memiliki emas batangan.

5. Melalui Pegadaian G-lab memberikan layanan laser 
inscription yang pertama di Indonesia yang berguna 
untuk memfasilitasi penggemar berlian di Indonesia untuk 
meningkatkan value dan keamanan dalam memiliki berlian.
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Kinerja Bisnis Emas Tahun 2019

Uraian Produk
2019

2018 Pencapaian Target Pertumbuhan
RKAP Realisasi

Rekening MUlIA (Konven & 
Syariah)

234.214 48.695 61.043 20,79% (20,23%)

emasku 34.448 39.976 28.289 116,05% 41,31%

Gadai Tabungan 
emas 

67.915 55.826 8.309 82,20% 571,87%

Tabungan emas 2.662.411 4.741.315 1.740.291 178,08% 172,44%

Total 2.998.988 4.885.812 1.837.932 162,92% 165,83%

Omzet (Rp juta) MUlIA (Konven & 
Syariah)

1.383.625 807.123 942.777 58,33% (14,39%)

emasku 218.816 178.521 151.205 81,59% 18,07%

Gadai Tabungan 
emas

221.026 475.410 53.056 215,09% 796,05%

Total 1.823.467 1.461.054 1.147.039 80,13% 27,38%

Outstanding Loan 
(Rp juta)

MUlIA (Konven & 
Syariah)

626.000 386.952 411.291 61,81% (5,92%)

emasku 99.000 93.552 77.661 94,50% 20,46%

Gadai Tabungan 
emas

100.000 149.355 17.798,21 149,36% 739,16%

Total 825.000 629.860 506.750 76,35% 24,29%

pendapatan 
Margin (Rp juta)

MUlIA (Konven & 
Syariah)

109.131 70.774 66.490 64,85% 6,44%

emasku 961 21.315 14.644 2216,94% 45,56%

Gadai Tabungan 
emas

- 12.596 - 0 0,00%

Tabungan emas - - - 0 0,00%

Total 110.093 104.685 81.134 95,09% 29,03%

Bisnis Emas menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 
2019. Kendati secara umum Bisnis Emas belum dapat mencapai 
target RKAP 2019, namun kinerjanya mengalami trend 
peningkatan yang sangat baik. Total rekening Bisnis Emas 
tahun 2019 mencapai 4.885.812 unit rekening, meningkat 
165,83% dibandingkan tahun sebelumnya dan setara dengan 
162,92% dari target RKAP 2019. Peningkatan jumlah rekening 
tersebut menunjukkan bahwa Bisnis Emas semakin diterima 
oleh masyarakat. Total pendapatan margin yang diperoleh 
Perseroan dari Bisnis Emas tahun 2019 mencapai Rp104.685 
juta, meningkat 29,03% dari tahun sebelumnya atau setara 
dengan 95,09% dari target RKP 2019.

SEGMEN SYARIAH

Populasi penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia 
merupakan potensi bagi industri keuangan syariah. Perseroan 
juga menangkap peluang tersebut. Karena itu, di samping 
penyediaan produk dengan skim konvensional, Perseroan juga 
menghadirkan produk berbasis syariah yang implementasinya 
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang kredibel.

Perseroan memiliki produk syariah yang sangat beragam. 
Bahkan, hampir seluruh produk Perseroan yang dijalankan 
dengan skim konvensional, juga tersedia dalam skim 
syariah. Untuk meningkatkan penetrasi produk gadai 
syariah, Perseroan menerapkan skema channeling, sehingga 
memungkinkan untuk memasarkan produk gadai syariah di 
outlet Pegadaian konvensional.
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BISNIS GADAI SyARIAH
Bisnis Gadai Syariah merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan berupa 
perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau jenis agunan tertentu 
lainnya dengan jangka waktu maksimal 4 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu atau diperpanjang saat pinjaman telah 
jatuh tempo. Nasabah dikenakan mu’nah (biaya pemeliharaan) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang dipelihara 
di Perseroan.

Produk Bisnis Gadai Syariah
Bisnis Gadai Syariah hanya hanya memiliki satu jenis produk, yaitu Gadai Syariah (Rahn).

No Nama Produk Penjelasan

1 pegadaian Rahn Sistem gadai berprinsip Syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 
konsumtif maupun kebutuhan produktif. Rahn merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman 
secara syar’i, mudah, cepat, dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa identitas 
(KTp/SIM/paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian terikat perhiasan, mobil, 
sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. pinjaman yang diberikan mulai dari 
Rp50.000 dengan pengenaan biaya pemeliharaan (mu’nah) mulai 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan 
jangka waktu kredit maksimum 120 Hari, dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun 
mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah proporsional selama 
masa pinjaman.

Strategi Bisnis Gadai Syariah Tahun 2019
1. Mengadakan Program Kejutan Akhir Tahun Rahn, yaitu 

program pemberian hadiah berupa diskon munah 
pemeliharaan kepada nasabah yang bertransaksi minimal 
Rp100 juta untuk nasabah lama atau Rp50 ribu untuk 
nasabah baru yang diberikan pada saat pelunasan.

2. Pemberian Tarif Khusus untuk nasabah baru atau nasabah 
hasil take over yang bertransaksi Rahn.

3. Membuka layanan Rahn  Tabungan Emas dan 
Penyempurnaan sistem Rahn Tabungan Emas.

4. Peningkatan Jumlah Agen Syariah serta peningkatan 
kualitas Agen melalui Gathering Agen Syariah.

5. Menyelenggarakan seminar akbar Arrum Haji di kota-
kota besar di Indonesia sebagai upaya literasi kepada 
masyarakat muslim tentang layanan pembiayaan 
haji Pegadaian.

6. Menyelenggarakan program mitra dakwah yang merupakan 
program pemberian insentif kepada tokoh masyarakat atau 
ketua lembaga keagamaan yang mampu mereferensikan 
nasabah baru Arrum Haji.

7. Perubahan marhun (Barang Jaminan) produk Arrum Haji 
dari minimal 15 gram menjadi minimal 3,5 gram untuk 
memperluas pasar produk.

Kinerja Bisnis Gadai Syariah Tahun 2019
Bisnis Gadai Syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik di tahun 2019 dengan mencatat pertumbuhan yang cukup baik 
dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja Bisnis Gadai Syariah juga secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan 
dalam RKAP 2019.

Uraian Produk
2019

2018 Pencapaian 
Target Pertumbuhan

RKAP Realisasi

Rekening Rahn 1.499.222 1.378.436 1.325.000 91,94% 4,03%

Omzet (Rp juta) Rahn 17.500.761 18.897.575 16.319.497 107,98% 15,80%

Outstanding Loan (Rp juta) Rahn 4.605.000 5.145.147 4.489.060 111,73% 14,62%

pendapatan Sewa Modal (Rp juta) Rahn 1.499.804 1.418.162 1.227.213 94,56% 15,56%
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Jumlah rekening Bisnis Gadai Syariah tahun 2019 tercatat 
sebanyak 1.378.436 unit rekening. Kendati jumlah tersebut 
masih berada di bawah target RKAP sebanyak 1.499.222 unit 
rekening, namun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami 
peningkatan sebesar 4,03%. Peningkatan jumlah rekening 
tersebut juga turut mendorong pertumbuhan omzet Bisnis 
Gadai Syariah yang hingga akhir tahun 2019 terealisasi sebesar 
Rp18.897.575 juta, meningkat 15,80% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp16.319.497 juta.

Jumlah outstanding loan Bisnis Gadai Syariah tahun 2019 juga 
melampaui target RKAP sebesar Rp4.605.000 juta, dengan 
realisasi sebesar Rp5.145.147 juta. Realisasi outstanding loan 
Bisnis Gadai Syariah tahun 2019 juga 14,62% lebih tinggi 
dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan sewa modal yang diperoleh Perseroan dari Bisnis 
Gadai Syariah tahun 2019 mencapai Rp1.418.162, naik 15,56% 
dibandingkan tahun sebelumnya.

BISNIS PEMBIAyAAN MIKRO FIDUSIA SyARIAH
Bisnis syariah yang masuk ke dalam kelompok pembiayaan 
mikro fidusia syariah cukup beragam, mulai dari pembiayaan 
kepada pengusaha mikro kecil dengan agunan BPKB 
kendaraan (Arrum BPKB), pembiayaan untuk mendapatkan 
porsi haji melalui kerja sama dengan perbankan syariah 
dan Kemenag (Arrum Haji), serta pembiayaan kepemilikan 
kendaraan bermotor bagi karyawan maupun pengusaha.

Di samping itu, terdapat sebagian produk gadai berbasis 
angsuran yang masih dikelompokkan dalam pembiayaan 
Arrum yang menyatu dengan Arrum BPKB dan Arrum Haji.

Produk Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah
Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah memiliki 3 (tiga) jenis produk, yaitu:

No Fitur Nama Produk Penjelasan

1 pegadaian Arrum pembiayaan Syariah bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggunakan skema 
angsuran bulanan dengan jaminan BpKB dan emas dan bias dilunasi sewaktu-waktu. produk Arrum 
pada bisnis Syariah meliputi Arrum emas (barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan), 
Arrum Mikro (Jaminan BpKB kendaraan untuk pelaku usaha), Arrum Haji (jaminan emas untuk 
pendaftaran porsi haji) dan Arrum Safar (jaminan emas dan barang berharga lainnya).

a Arrum Mikro pada Arrum Mikro, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung 
usaha, tarif Mu’nah pemeliharaan sebesar 0,7% per bulan flat dari Harga Kendaraan dengan jangka 
waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36 hingga 48 bulan.

b Arrum emas pada Arrum emas, jaminan emas disimpan di pegadaian tarif Mu’nah pemeliharaan sebesar 0,95% 
per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan (emas) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36 
bulan.

c Arrum Haji pada Arrum Haji, jaminan emas serta bekas pendaftaran haji disimpan di pegadaian. Tarif Mu’nah 
pemeliharaan sebesar 0,95% per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan (emas+ berkas pendaftaran 
haji) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

d Arrum Safar pada Arrum Safar, jaminan emas serta barang berharga lainnya disimpan di pegadaian. Tarif Mu’nah 
pemeliharaan sebesar 0,65% per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan (emas + barang berharga 
lainnya) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, dan 36 bulan.

2 pegadaian Amanah pembiayaan yang diperuntukkan guna pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas 
pakai sesuai dengan prinsip Syariah kepada karyawan, pengusaha UMKM serta profesional Dokter, 
Bidan dan Notaris. Jangka waktu angsuran 12, 18, 24, 36 bulan untuk sepeda motor dan 12, 18, 24, 
36, 48, dan 60 bulan untuk mobil dengan tarif mu’nah 0,9% per bulan flat dari harga kendaraan.

3 pegadaian Rahn Tasjily Tanah Sistem gadai berpinsip Syariah yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap/
rutin, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan agunan sertifikat tanah. Besarnya 
pinjaman yang diberikan mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp200.000.000 dengan biaya 
administrasi sebesar Rp70.000 dan biaya pemeliharaan (mu’nah) mulai 0,70% per bulan dan jangka 
waktu 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan.
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Strategi Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah Tahun 2019
1. Melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal pertukaran data untuk melakukan cek bersih 

sertifikat dalam penyaluran produk Rahn Tasjily Tanah.
2. Melakukan sinergi dengan Kantor BPN daerah untuk memastikan bahwa sertifikat yang dijaminkan oleh masyarakat 

merupakan lahan Produktif.
3. Pengembangan layanan Host-to-Host dengan penjamin untuk mempercepat proses pembayaran premi dan akurasi data.
4. Penyempurnaan sistem penyelesaian barang bermasalah untuk menekan nilai NPL produk.
5. Melaksanakan Piloting Amanah Tarif Khusus di tiga area yaitu Area Surabaya 1, Area Semarang dan Area Madiun sebagai 

upaya akselerasi penjualan.

Kinerja Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah Tahun 2019

Uraian Produk
2019

2018 Pencapaian Target Pertumbuhan
RKAP Realisasi

Rekening Arrum 110.023 101.633 56.024 92,37% 81,41%

Amanah 120.477 118.003 66.507 97,95% 77,43%

Rahn Tasjily Tanah 46.142 12.124 309 26,28% 3823,62%

Total 276.642 231.760 122.840 83,78% 88,67%

Omzet (Rp juta) Arrum 1.377.917 2.200.870 1.092.603 159,72% 101,43%

Amanah 2.625.402 2.167.230 1.565.376 82,55% 38,45%

Rahn Tasjily Tanah 754.632 912.466 23.087 120,92% 3852,31%

Total 4.757.951 5.280.566 2.681.066 110,98% 96,96%

Outstanding Loan 
(Rp juta)

Arrum 1.182.500 1.895.431 943.950 160,29% 100,80%

Amanah 2.486.500 2.441.664 1.494.158 98,20% 63,41%

Rahn Tasjily Tanah 199.000 803.423 21.938 403,73% 3562,24%

Total 3.868.000 5.140.518 2.460.046 132,90% 108,96%

pendapatan Sewa 
Modal (Rp juta)

Arrum 268.571 267.505 152.550 99,60% 75,36%

Amanah 343.259 369.030 177.705 107,51% 107,66%

Rahn Tasjily Tanah 0 41.302 565 0,00% 7210,55%

Total 611.830 677.836 330.820 110,79% 104,90%

Bisnis Mikro Fidusia Syariah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik di tahun 2019 dan berhasil melampaui target 
yang ditetapkan pada RKAP 2019. Total Outstanding Loans yang dibukukan mencapai Rp5.140.518 juta, meningkat 108,96% 
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.460.046 juta. Pencapaian tersebut juga setara dengan 132,90% dari target RKAP 
2019 sebesar Rp3.868.000 juta. Pendapatan margin yang diperoleh dari Bisnis Mikro Fidusia Syariah tahun 2019 meningkat 
104,90% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp677.836 juta atau setara dengan 110,79% dari target RKAP 2019 sebesar 
Rp611.830 juta.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Kas dan Setara Kas 625.092 384.828 240.264 62,43%

pinjaman yang Diberikan – bersih 50.366.150 40.856.110 9.510.040 23,28%

piutang lain-lain – bersih 28.226 15.666 12.560 80,17%

persediaan 246.304 116.061 130.243 112,22%

pendapatan yang Masih Harus Diterima 2.066.371 1.745.823 320.548 18,36%

pajak Dibayar Dimuka - lain-lain 217.631 124.490 93.141 74,82%

Beban Dibayar Dimuka 280.617 282.294 (1.677) (0,59%)

properti Investasi 179.375 182.867 (3.492) (1,91%)

Aset Tetap – bersih 10.458.046 8.519.803 1.938.243 22,75%

Aset Takberwujud – bersih 54.255 50.431 3.824 7,58%

Aset pajak Tangguhan 799.348 511.299 288.049 56,34%

Aset lain-lain 2.762 1.516 1.246 82,19%

JUMLAH ASET 65.324.177 52.791.188 12.532.989 23,74%

TOTAL ASET
Total Aset Pegadaian tahun 2019 mencapai Rp65.324.177 juta, meningkat 23,74% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 
Rp52.791.188 juta. Pertumbuhan Aset tersebut utamanya berasal dari peningkatan Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp9.510.040 
juta atau 23,28% dari tahun sebelumnya dan aset tetap mengalami peningkatan Rp. 1.938.243 atau 22,75% dari tahun sebelumnya, 
salah satu peningkatan nilai aset berasal dari revaluasi tanah dan bangunan Rp. 1.704.152.

Aset Pegadaian terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Tahun 2019, komposisi Aset Perseroan masih didominasi oleh 
Aset Lancar dengan nilai mencapai Rp53.830.389 juta atau 82,41% dari Total Aset. Sedangkan Aset Tidak Lancar tahun 2019 
adalah sebesar Rp11.493.786 juta atau 17,59% dari Total Aset.

ASET LANCAR
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Kas dan Setara kas 625.092 384.828 240.264 62,43%

pinjaman yang Diberikan - bersih 50.366.150 40.856.110 9.510.040 23,28%

piutang lain-lain - bersih 28.226 15.666 12.560 80,17%

persediaan 246.304 116.061 130.243 112,22%

pendapatan yang Masih Harus Diterima 2.066.371 1.745.823 320.548 18,36%

pajak Dibayar Dimuka - lain-lain 217.631 124.490 93.141 74,82%

Beban Dibayar Dimuka 280.617 282.294 (1.677) (0,59%)

JUMLAH ASET LANCAR 53.830.389 43.525.272 10.305.117 23,68%

TINJAUAN 
KEUANGAN
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Jumlah Aset Lancar Perseroan tahun 2019 mencapai 
Rp53.830.389 juta, meningkat 23,68% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp43.525.272 juta.

KAS DAN SETARA KAS
Jumlah Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2019 adalah 
sebesar Rp625.092 juta. Dibandingkan dengan jumlah Kas 
dan Setara Kas pada akhir tahun 2018 sebesar Rp384.828 juta 
terjadi peningkatan sebesar 62,43%. Peningkatan tersebut 
utamanya berasal saldo kas bank akan tetapi masih dalam 
batas wajar sesuai dengan ketentuan maksimal kas dan 
setara kas dan jika diukur dari Cash Ratio yaitu 1,23% yang 
masih berada di bawah target RKAP 1,44% yang berarti masih 
terdapat efisiensi.

PINJAMAN yANG DIBERIKAN
Sejalan dengan ekspansi usaha yang terus dilakukan dengan 
menawarkan produk yang lebih beragam, jumlah Pinjaman 
yang Diberikan Pegadaian tahun 2019 meningkat 23,28% 
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp40.856.110 juta 
pada tahun 2018 menjadi Rp50.366.150 juta pada tahun 2019.

PERSEDIAAN
Pegadaian memiliki persediaan dalam bentuk emas dan 
barang. Pada akhir tahun 2019, nilai Persediaan adalah 
sebesar Rp246.304 juta, mengalami peningkatan signifikan 
sebesar 112,22% atau Rp130.243 juta dibandingkan dengan 
nilai persediaan pada akhir tahun buku 2018 sebesar Rp116.061 
juta. Peningkatan persediaan ini berasal dari peningkatan 
saldo (stok) tabungan emas dan stok persediaan yang ada 
pada entitas anak terutama di PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
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ASET TIDAK LANCAR
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

properti Investasi 179.375 182.867 (3.492) (1,91%)

Aset Tetap - bersih 10.458.046 8.519.803 1.938.243 22,75%

Aset Tak berwujud - bersih 54.255 50.431 3.824 7,58%

Aset pajak Tangguhan 799.348 511.299 288.049 56,34%

Aset lain-lain 2.762 1.516 1.246 82,19%

JUMLAH ASET 11.493.786 9.265.916 2.227.870 24,04%

Jumlah Aset Tidak Lancar pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp11.493.786 juta, meningkat 24,04% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp9.265.916 juta.

PROPERTI INvESTASI
Nilai Properti Investasi Pegadaian pada akhir tahun buku 2019 adalah sebesar Rp179.375 juta, turun 1,91% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp182.867 juta. Penurunan tersebut berasal dari penilaian kembali (revaluasi) aset berupa tanah dan 
bangunan terhadap aset tersebut.

LIABILITAS
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Utang Kepada Nasabah 224.050 133.052 90.998 68,39%

Utang Usaha 456.355 329.101 127.254 38,67%

Utang pajak 192.780 116.941 75.839 64,85%

liabilitas pajak Tangguhan 1.607 - 1.607 -

Akrual 1.564.923 1.312.464 252.459 19,24%

pendapatan Diterima Dimuka 59.430 66.687 (7.257) (10,88%)

liabilitas lain-lain 251.444 173.683 77.761 44,77%

pinjaman Bank 29.925.380 20.196.314 9.729.066 48,17%

Surat Berharga yang Diterbitkan 7.347.349 9.093.407 (1.746.058) (19,20%)

pinjaman dari pemerintah 389.833 334.019 55.814 16,71%

liabilitas Imbalan Kerja 1.850.716 919.031 931.685 101,38%

JUMLAH LIABILITAS 42.263.867 32.674.699 9.589.168 29,35%

Jumlah Liabilitas Perseroan tahun 2019 mencapai Rp42.263.867 juta, meningkat 29,35% dibandingkan tahun sebelumnya 
sebesar Rp32.674.699 juta. Peningkatan Jumlah Liabilitas tersebut utamanya disebabkan dari pinjaman bank meningkat 
sebesar Rp9.093.407 juta dari tahun sebelumnya untuk mencukupi modal kerja seiring peningkatan PyD 23,28% (yang diiringi 
dengan tumbuhnya kinerja).

TINJAUAN KEUANGAN
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LIABILITAS JANGKA PENDEK
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

pinjaman Bank 29.925.380 20.196.314 9.729.066 48,17%

pinjaman Obligasi - Yang Akan Jatuh Tempo 
Dalam Satu Tahun

2.300.469 1.747.770 552.699 31,62%

Utang Usaha 456.355 329.101 127.254 38,67%

Utang Kepada Nasabah 224.050 133.052 90.998 68,39%

Utang pajak 192.780 116.941 75.839 64,85%

liabilitas pajak Tangguhan 1.607 - 1.607 -

Akrual 1.564.923 1.312.464 252.459 19,24%

pendapatan Diterima Dimuka 59.430 66.687 (7.257) (10,88%)

liabilitas Jangka pendek lainnya 251.444 173.683 77.761 44,77%

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 34.976.438 24.076.012 10.900.426 45,28%

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp34.976.438 Mengalami peningkatan dibanding tahun 
sebelumnya yaitu sebesar Rp24.076.012 juta dan mencapai 82,76% dari Jumlah Liabilitas.

UTANG USAHA
Jumlah utang usaha Perseroan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp456.355 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 
sebesar 38,67% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp133.052 juta. Peningkatan utang usaha tersebut utamanya 
disebabkan oleh meningkatnya jumlah titipan angsuran nasabah dan pengadaan barang jasa.

AKRUAL
Pada akhir tahun 2019, jumlah akrual Perseroan mengalami peningkatan sebesar 19,24% atau Rp252.459 Juta dibandingkan 
posisi akhir tahun 2018, yaitu dari Rp1.312.464 di tahun 2018 menjadi Rp1.564.923 juta di tahun 2019. Peningkatan tersebut 
disebabkan meningkatnya jumlah cadangan jasa produksi dan Beban bunga pinjaman baik bank maupun surat berharga 
yang diterbitkan.

PINJAMAN BANK
Jumlah pinjaman bank Pegadaian pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp29.925.380 juta. Jumlah tersebut meningkat 48,17% 
atau sebesar Rp9.729.066 juta dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018 sebesar Rp20.196.314 juta. Pinjaman bank tersebut 
meningkat seiring dengan kenaikan kinerja perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan terutama 
kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

pinjaman Obligasi – Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh 
Tempo Dalam Satu Tahun

4.546.880 6.845.637 (2.298.757) (33,58%)

MTN 500.000 500.000 - 0,00%

Utang Jangka panjang Kepada pemerintah 389.833 334.019 55.814 16,71%

liabilitas Imbalan Kerja 1.850.714 919.031 931.683 101,38%

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 7.287.428 8.598.687 (1.311.259) (15,25%)
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Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7.287.428 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 
yaitu Rp8.598.687 juta. Liabilitas Jangka Panjang mencapai 17,24% dari Jumlah Liabilitas Perseroan pada tahun 2019.

EKUITAS
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal Saham 6.250.000 6.250.000 - 0,00%

Cadangan Revaluasi Aset 7.710.135 6.071.239 1.638.896 26,99%

pengukuran Kembali Imbalan pasca Kerja (720.780) (257.733) (463.047) 179,66%

Saldo laba yang Telah Dicadangkan 6.398.029 5.010.489 1.387.540 27,69%

Saldo laba yang Belum Dicadangkan 3.420.240 3.040.316 379.924 12,50%

23.057.624 20.114.311 2.943.313 14,63%

Kepentingan non-pengendali 2.686 2.178 508 23,32%

JUMLAH EKUITAS 23.060.310 20.116.489 2.943.821 14,63%

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 65.324.177 52.791.188 12.532.989 23,74%

Jumlah Ekuitas Pegadaian pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp23.060.310 juta, meningkat 23,74% atau Rp12.532.989 juta 
dibandingkan Jumlah Ekuitas tahun 2018 yaitu sebesar Rp20.116.489 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan 
meningkatnya Saldo Laba yang telah dicadangkan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Pendapatan Usaha 

pendapatan sewa modal dan administrasi 12.948.638 11.205.418 1.743.220 15,56%

pendapatan penjualan emas 4.505.422 1.349.870 3.155.552 233,77%

pendapatan usaha lainnya 239.593 192.766 46.827 24,29%

Jumlah pendapatan usaha 17.693.653 12.748.054 4.945.599 38,79%

Beban usaha

Beban harga pokok penjualan emas 4.333.125 1.283.592 3.049.533 237,58%

Beban pegawai 3.783.711 3.020.337 763.374 25,27%

Beban bunga dan bagi hasil 2.647.739 2.251.619 396.120 17,59%

Beban administrasi dan umum 2.395.865 2.208.816 187.049 8,47%

Beban pemasaran 170.286 184.702 (14.416) (7,81%)

Cadangan kerugian penurunan nilai 154.374 164.386 (10.012) (6,09%

Jumlah beban usaha 13.485.100 9.113.452 4.371.648 47,97%

laba usaha 4.208.553 3.634.602 573.951 15,79%

pendapatan lain-lain - bersih 22.439 28.570 (6.131) (21,46%)

laba sebelum pajak penghasilan 4.230.992 3.663.172 567.820 15,50%

Beban pajak penghasilan (1.122.914) (887.691) (235.223) 26,50%

laba Bersih Tahun Berjalan 3.108.078 2.775.481 332.597 11,98%

TINJAUAN KEUANGAN
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Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Penghasilan komprehensif lain 

pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :

- pengukuran kembali imbalan pasca kerja (617.396 181.548 (798.944 (440,07%)

- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan 1.704.152 - 1.704.152 -

- efek pajak terkait 136.598 (45.387) 181.985 (400,96%)

penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak 1.223.354 136.161 1.087.193 798,46%

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 4.331.432 2.911.642 1.419.790 48,76%

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:     

pemilik entitas induk 3.107.499 2.775.080 332.419 11,98%

Kepentingan non-pengendali 579 401 178 44,39%

Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: 3.108.078 2.775.481 332.597 11,98%

pemilik entitas induk 4.330.853 2.911.241 1.419.612 48,76%

Kepentingan non-pengendali 579 401 178 44,39%

4.331.432 2.911.642 1.419.790 48,76%

laba bersih per saham dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh) 497.200 444.013 53.187 11,98%

PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Usaha yang dibukukan Pegadaian pada tahun 
2019, mengalami peningkatan 38,79% atau Rp4.945.599 juta 
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp12.748.054 juta 
pada tahun 2018 menjadi Rp17.693.653 juta di tahun 2019. 
Pendapatan Usaha Perseroan tahun 2019 utamanya masih 
dikontribusi oleh Pendapatan sewa modal dan administrasi 
meningkat sebesar Rp1.743.220 juta dari tahun 2018 dan 
pendapatan penjualan emas sebesar Rp3.155.552 juta dari 
tahun sebelumnya.

Sedangkan Pendapatan Usaha Lainnya tahun 2019 tercatat 
sebesar Rp239.593 juta, meningkat 24,29% dibandingkan 
tahun sebelumnya sebesar Rp192.766 juta.

BEBAN USAHA
Jumlah Beban Usaha Perseroan tahun 2019 adalah sebesar 
Rp13.485.100 juta, meningkat 47,97% atau Rp4.371.648 juta 
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.113.452 juta. 
Peningkatan Beban Usaha tersebut utamanya disebabkan 
oleh pengakuan atas beban harga pokok penjualan emas 
dari transaksi Entitas Anak PT Pegadaian Galeri Dua Empat 
sebesar Rp3.049.533 juta dari tahun sebelumnya dan beban 
pegawai meningkat Rp763.374 juta dari tahun sebelumnya.

Tahun 2019, Pegadaian membukukan Laba Usaha sebesar 
Rp4.208.553 juta, meningkat 15,79% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp3.634.602 juta. Peningkatan Laba 
Usaha tersebut didorong oleh pendapatan usaha perseroan 
dan pengendalian biaya secara efisien yang terlihat dari 
realisasi BOPO sebesar 76,21% yang masih lebih rendah dari 
target RKAP yaitu 76,37%.

PENDAPATAN LAIN-LAIN
Jumlah Pendapatan Lain-lain tahun 2019 mengalami penurunan 
sebesar 21,46%, yaitu dari Rp28.570 juta tahun 2018 menjadi 
Rp22.439 juta tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan 
oleh kerugian penjualan atau penghapusan aset tetap dan 
perubahan nilai wajar investasi.
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LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Pegadaian tahun 2018 
adalah sebesar Rp3.663.172 juta, sedangkan pada tahun 2019 
Rp4.230.992 juta. Menunjukkan adanya peningkatan sebesar 
Rp567.820 juta atau 15,50%, hal ini disebabkan kontribusi 
pendapatan usaha Perseroan.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak Penghasilan yang dibayarkan Perseroan tahun 2019 
adalah sebesar Rp1.122.914 juta. Jumlah tersebut lebih tinggi 
26,50% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp887.691 
juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kinerja usaha 
Perseroan yang berasal dari tumbuhnya kinerja Entitas Induk 
dan Entitas Anak sesuai dengan bisnis usaha masing-masing 
entitas anak.

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN
Laba Bersih Periode Berjalan tahun 2019 adalah sebesar 
Rp3.108.078 juta, meningkat 11,98% dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp2.775.481 juta.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Pegadaian membukukan Penghasilan Komprehensif sebesar 
Rp136.161 juta pada tahun 2018 dan Rp1.223.354 juta di tahun 
2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan 
sebesar 798,46% atau Rp1.087.193 juta yang disebabkan 
adanya kebijakan Entitas Induk melakukan penilaian kembali 
(revaluasi) tanah dan bangunan sehingga tercatat keuntungan 
revaluasi di tahun sebelumnya tidak ada (nihil).

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Tahun 2019, jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar 
Rp4.331.432 juta, meningkat 48,76% atau Rp1.419.790 juta 
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.911.642 juta.

LABA PER SAHAM DASAR
Seiring dengan peningkatan Laba Perseroan, nilai Laba per 
Saham Dasar juga mengalami peningkatan sebesar 11,98% 
menjadi Rp497.200 dari sebelumnya Rp444.013.

LAPORAN ARUS KAS

Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Tahun Pertumbuhan / (Penurunan)

2019 2018 Rp %

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (5.876.614) (709.858) (5.166.756) 727,86%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (532.445) (348.139) (184.306) 52,94%

Arus Kas dari Aktivitas pendanaan 6.649.323 980.867 5.668.456 577,90%

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 240.264 (77.130) 317.394 (411,51%)

Kas dan Setara Kas Awal periode 384.828 461.958 (77.130) (16,70%)

Kas dan Setara Kas Akhir periode 625.092 384.828 240.264 62,43%

ARUS KAS DARI AKTIvITAS OPERASI
Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 
2019 adalah sebesar Rp5.876.614 juta, mengalami peningkatan 
signifikan Rp5.166.756 juta atau 727,86% dibandingkan 
tahun 2018 yaitu sebesar Rp709.858 juta. Arus kas masuk di 
peroleh dari pelunasan pinjaman yang diberikan, penerimaan 
pendapatan sewa modal dan administrasi, pendapatan usaha 
lainnya, dan penerimaan lainnya sebesar Rp149.714.183 juta 
sedangkan arus kas keluar digunakan untuk penyaluran 
pinjaman yang diberikan, pembayaran beban bunga, beban 
pegawai, beban usaha dan pembayaran pajak penghasilan 
selama tahun 2019 sebesar Rp155.590.797 juta.

ARUS KAS DARI AKTIvITAS INvESTASI
Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 
2019 adalah sebesar Rp532.445 juta, mengalami peningkatan 
sebesar 52,94% atau Rp184.306 juta dari tahun sebelumnya 
yaitu Rp348.139 juta. Arus Kas dari aktivitas investasi diperoleh 
dari arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar Rp14.981 
juta, sedangkan arus kas keluar di gunakan untuk pembelian 
aset tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp547.426 juta.

ARUS KAS DARI AKTIvITAS PENDANAAN
Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 
tahun 2019 adalah sebesar Rp6.649.323 juta, menunjukkan 
peningkatan sebesar 577,90% atau Rp5.668.456 juta 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp980.867. 
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Arus kas masuk diperoleh dari pinjaman bank dan pinjaman 
Pemerintah sebesar Rp56.071.142 juta, sedangkan arus kas 
keluar digunakan untuk angsuran pinjaman bank, pelunasan 
obligasi, pembayaran dividen, pembayaran dividen kepada 
non-pengendali dan pelunasan pinjaman Pemerintah sebesar 
Rp49.421.819 juta.

RASIO KEUANGAN

URAIAN 2019

RASIO USAHA  

Total pendapatan Usaha Terhadap Total Aset 27,09%

laba Bersih Terhadap Total Aset 4,76%

laba Bersih Terhadap Total ekuitas 13,48%

laba Bersih Terhadap pendapatan Usaha 17,57%

laba Bersih Terhadap Omzet (pembiayaan) 2,13%

RASIO KEUANGAN (X)  

Total Aset Terhadap Total liabilitas 1,55

Total utang Terhadap Total ekuitas 1,83

Total utang Terhadap Total Aset 0,65

Kemampuan Membayar Bunga 2,60 

RASIO PERTUMBUHAN  

pinjaman yang Diberikan (omzet pembiayaan) 10,81%

pendapatan usaha 38,79%

Beban usaha 47,97%

laba usaha 15,79%

Total Aset 23,74%

Omzet pembiayaan per pegawai (juta Rp) 10.377

laba Bersih per pegawai (juta Rp) 221

KINERJA PERUSAHAAN  

Kualitas opini Auditor WTp 

Kategori penilaian Sehat 

Credit Rating Menurut peFINDO “AAA”

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN 
TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAyAR UTANG JANGKA PENDEK 
(LIKUIDITAS)
Perhitungan kemampuan Pegadaian dalam melunasi kewajiban 
jangka pendek adalah dengan menggunakan rasio likuiditas 
yang terdiri dari rasio kas dan rasio lancar.

dalam %

Uraian 2019 2018 Perubahan

Rasio Kas 1,24 0,94 0,3

Rasio lancar 153,91 180,95 (27,04)

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan Rasio Kas 
dan Rasio Lancar. Tahun 2019, realisasi rasio-rasio tersebut 
adalah sebagai berikut : 1,24% dan 153,91%. Berdasarkan 
besarnya rasio lancar, bahwa kemampuan Perseroan dalam 
membayar utang jangka pendek di 2019 masih relatif baik.

KEMAMPUAN MEMBAyAR UTANG JANGKA PANJANG 
(SOLvABILITAS)
Untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh 
kewajiban jangka panjang Perseroan digunakan rasio 
solvabilitas yang diukur dengan membuat perbandingan 
seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan 
seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

dalam %

Uraian 2019 2018 Perubahan

Rasio Jumlah liabilitas 
terhadap ekuitas

1,83 1,62 0,21

Rasio Jumlah liabilitas 
terhadap Aset

0,65 0,62 0,03

Rasio ekuitas 
terhadap Jumlah Aset

0,35 0,38 (0,03)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan 
dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat 
diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung 
dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah 
ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan 
cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.
Total utang yang dimiliki Perseroan masih dapat tertutup 
oleh seluruh aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa 
solvabilitas Perseroan dalam kondisi baik.
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TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Tingkat kolektibilitas piutang (Pinjaman yang Diberikan) Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Katagori Kolektibilitas 2019 2018

lancar 46.277.164 38.298.806

Dalam perhatian Khusus 2.922.459 1.629.974

Kurang lancar 571.326 449.152

Diragukan 56.808 31.773

Macet 594.543 560.554

Total pinjaman Diberikan 50.422.300 40.970.259

Npl (Non Performing Loan) 1,75% 1,57%

STRUKTUR MODAL

Struktur modal merupakan jumlah modal yang diperoleh 
dari modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Manajemen 
berkeyakinan bahwa struktur modal yang optimal akan 
memaksimalkan nilai Perseroan karena dapat menentukan 
struktur pendanaan yang bisa meminimalkan biaya dana.

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, 
Perusahaan melalui ekspansi bisnisnya yang cukup besar 
dan memperhatikan kondisi peningkatan ekuitas yang hanya 
mengandalkan penyisihan laba, manajemen menetapkan untuk 
menggunakan liabilitas sebagai sumber permodalan pada 
jumlah yang paling optimal. Komposisi liabilitas jangka panjang 
dan jangka pendek ditentukan berdasarkan kajian kelayakan 
yang menghasilkan komposisi struktur yang paling efisien 
dalam besaran suku bunga efektif yang harus ditanggung 
Perseroan, di mana liabilitas ini bisa didapat dari perbankan, 
pasar modal, dan pasar uang. Konsisten dengan perusahaan 
lain dalam industri jasa keuangan, Perseroan memonitor modal 
dengan dasar rasio Liabilitas terhadap Ekuitas.

Selama tahun 2019, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) 
mencapai 1,83 kali, atau masih cukup kecil dibandingkan 
ketentuan persyaratan rasio DER di Perbankan sebesar 
maksimum 10 kali. Mengingat terbatasnya ekuitas, maka 
kebutuhan modal kerja Perseroan diupayakan melalui pinjaman 
dari pihak ketiga baik dalam bentuk obligasi, MTN maupun 
pinjaman dari perbankan. Struktur liabilitas diusahakan agar 
tetap seimbang antara liabilitas yang berasal dari perbankan 
dengan liabilitas yang berasal dari non perbankan sehingga 
Weighted Average Cost of Fund (WACOF) menjadi lebih 
optimal sesuai dengan perkembangan suku bunga bank 
maupun surat berharga. Sampai dengan akhir 2019, rata-rata 
WACOF sebesar 8,00% sementara pada tahun 2018 rata-rata 
WACOF adalah sebesar 7,98%.

DASAR PEMILIHAN STRUKTUR MODAL
Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan 
penggunaan Liabilitas sebagai sumber modalnya. Sampai 
dengan 2019, struktur Modal Pegadaian masih didominasi 
oleh Liabilitas. Dalam rangka pengembangan usaha tahun 
2019, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal 
dengan penambahan liabilitas sebesar Rp9.589.166 juta dan 
penambahan ekuitas sebesar Rp2.943.821 juta.

RINCIAN STRUKTUR MODAL
Struktur modal Pegadaian pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian 2019 % Total Modal 2018 % Total Modal

liabilitas Jangka pendek 34.976.438 53,54% 24.053.213 45.56%

liabilitas Jangka panjang 7.287.428 11,16% 8.621.486 16.33%

Jumlah liabilitas 42.263.867 64,70% 32.674.699 61.89%

ekuitas 23.060.310 35,30% 20.116.489 38.11%

Jumlah liabilitas dan ekuitas 65.324.177 100,00% 52.791.188 100.00%

TINJAUAN KEUANGAN
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IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BELANJA MODAL

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak melakukan pengikatan dengan pihak manapun terkait investasi belanja modal.

REALISASI INVESTASI BELANJA MODAL

Jenis Belanja Modal 2019
(Rp juta)

2018
(Rp juta)

Tanah 85.397 51.560

Bangunan 154.938 164.820

Inventaris 56.775 69.049

Inventaris Infrastruktur TI 179.780 64.653

Kendaraan Bermotor 82.425 69.266

Aset Tak Berwujud 24.743 20.073

Jumlah 584.058 439.421

Tahun 2019, Perseroan merealisasikan investasi belanja modal sebesar Rp584.058 juta, meningkat dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar Rp439.421 juta.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AKUNTAN

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-14/MBU/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan, mengangkat Rini Widyantini sebagai Komisaris Perseroan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROyEKSI SATU TAHUN KE DEPAN
Pada setiap tahun buku, Perseroan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan sepengetahuan 
Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. RKAP memuat target dan rencana kerja yang akan 
dilakukan pada tahun buku tersebut. Penyusunan RKAP dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu dan prognosa 
kinerja tahun berjalan. Penetapan RKAP dilakukan melalui mekanisme RUPS.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
Pada awal tahun buku 2019, Pegadaian telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan 
dari Pemegang Saham. RKAP memuat target dan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun buku tersebut. Penyusunan 
RKAP dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu dan prognosa kinerja tahun berjalan. Penetapan RKAP dilakukan 
melalui mekanisme RUPS. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2019 
adalah sebagai berikut:

Uraian RKAP 2019 Realisasi 2019 Pencapaian

Total Nasabah (orang) 12.050.404 13.857.848 115,00%

Total Rekening (potong) 16.786.085 16.616.071 98,99%

Total Aset (jutaan rupiah) 62.999.362 65.324.177 103,69%

pinjaman yang Diberikan (jutaan rupiah) 46.475.893 50.366.150 108,37%

pendapatan Usaha (jutaan rupiah) 17.190.005 17.693.653 102,93%

Beban Usaha (jutaan rupiah) 13.128.298 13.485.100 102,72%

laba Usaha (jutaan rupiah) 4.061.707 4.208.553 103,62%

laba Bersih (jutaan rupiah) 3.018.266 3.108.078 102,98%
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PROyEKSI SATU TAHUN KE DEPAN
Memasuki tahun 2020, Pegadaian telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2020, antara lain :

Uraian RKAP 2020

pertumbuhan ekonomi (%) 5,3

Inflasi (%) 3,1

Kurs USD/IDR 14.400

7 Days RRR (%) 5,25

Harga emas $/ Troy Ounce 1.410

Standar Taksiran logam Mulia (Rp/gr) 612.315

Wacof (%) 8,0

Uraian RKAP 2020
(dalam Rp juta)

Total Aset 71.659.634

ekuitas 24.412.348

pendapatan usaha 14.994.746

Biaya Usaha 10.517.611

laba Usaha 4.477.134

Belanja Modal 1.152.615

pinjaman yang Diberikan Omzet 158.924.381

Outstanding Loan (OSL) 54.522.711

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIvIDEN
Berdasarkan Pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar PT 
Pegadaian (Persero) sebagai mana Akta No. 4 tanggal 16 
Juni 2016 yang dibuat di hadapan notaris Nanda Fauz Iwan, 
S.H., M.Kn yang berdomisili di Jakarta Selatan, penggunaan 
laba diatur sebagai berikut:
1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan 

untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham harus disetujui Pemegang Saham Seri 
A-Dwiwarna.

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk 
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini 
dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen 
kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
harus disetujui Pemegang Saham Seri A-Dwiwarna.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A-Dwiwarna 
dapat menetapkan laba bersih untuk pembagian lain 
seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus 
untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut 
dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan 

bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya 
masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini 
hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai 
saldo laba yang positif.

5. Dalam hal tantiem bonus dianggarkan dan tidak 
diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan 
Pemegang Saham Seri A-Dwiwarna menetapkan tantiem 
dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan 
dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih 
tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun 
yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun 
menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan 
pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan 
dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang 
telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku 
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan 
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam 
pembukuan Perseroan dan dalam tahun yang akan datang 
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Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian 
yang tercatat itu belum sama sekali ditutup, dengan tidak 
mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik 
Indonesia dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) 
tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan 
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan 
untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat 
diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan 
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang 
dapat diterima oleh Direksi Perusahaan dengan syarat 
pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan 
membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak 
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan 
menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum 
tahun buku Perusahaan berakhir, dengan memperhatikan 
proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan 
Perusahaan. Pembagian dividen interim sebagaimana 
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan 
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan 
Dewan Komisaris.

12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata 
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah 
dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham 
kepada Perseroan.

13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal 
Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen 
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

14. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 
per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan 
dapat meminta pembagian dividen interim.

KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIvIDEN
Kronologis pembagian dividen Pegadaian untuk 2 (dua) tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian Tahun Buku 2018 Tahun Buku 2017

laba Bersih (jutaan Rp) 2.775.481 2.513.418

Jumlah Dividen (jutaan Rp) 1.387.540 1.005.367

Dividen per lembar Saham (Rp) 444.013 402.147

payout Ratio (%) 50% 40%

Tanggal pengumuman 24 Mei 2019 2 Mei 2018

Tanggal pembayaran 21 Juni 2019 31 Mei 2018

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pegadaian memiliki kontribusi kepada negara yang diwujudkan 
melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak 
dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, 
kontribusi terbesar Perseroan adalah memenuhi kewajiban 
PPh Badan.

Perseroan telah menyetujui dan melakukan pembayaran 
atas STP dan SKPKB di tahun 2018 sejumlah Rp13.056. Pada 
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masih terdapat kewajiban 
sebesar Rp4.944 yang belum ditagihkan oleh Kantor Pajak.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH 
KARYAWAN DAN ATAU MANAJEMEN

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
100% sahamnya dikuasai oleh Negara Republik Indonesia 
cq Kementerian BUMN. Perseroan tidak menjalankan program 
kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.
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INFORMASI MATERIAL MENGENAI 
INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, 
PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, 
AKUISISI, RESTRUKTURISASI 
UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak memiliki informasi 
yang material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, 
Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi 
Utang/Modal.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL 
PENAWARAN UMUM

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak melakukan penawaran 
umum, sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi 
penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat 
disampaikan dalam laporan ini.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG 
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN 
DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
AFILIASI

TRANSAKSI yANG MENGANDUNG BENTURAN 
KEPENTINGAN
Di 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan. Semua transaksi 
Perseroan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi 
serta manfaat ekonomis yang secara substansial sebanding 
dengan transaksi dengan pihak ketiga.

KEBIJAKAN MEKANISME REvIEW ATAS TRANSAKSI 
DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN 
TERKAIT
Perseroan memiliki kebijakan mengenai transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan 
pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan 
Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, 
transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris 
secara Independen.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan 
perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak 
berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung 
benturan kepentingan.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNyA 
TRANSAKSI
Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2019 dilakukan 
secara wajar (Arm’s Length) dan sesuai dengan persyaratan 
komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak terkait 
atau mengandung benturan kepentingan telah dilakukan 
secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi 
dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas 
dari konflik kepentingan.

Terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi, Perseroan dan 
Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi 
seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 
2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan Peraturan 
Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 
tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik”, yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait 
dengan Grup (entitas pelapor)
1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi 

dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama 

entitas pelapor;
b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor 

atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika 

memenuhi salah satu hal berikut:
a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari 

kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, 
entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan 
entitas lain);

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura 
bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau 
ventura bersama yang merupakan anggota suatu 
kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut 
adalah anggotanya);

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari 
pihak ketiga yang sama;

d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas 
ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi 
dari entitas ketiga;
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e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca 
kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor 
atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika 
entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan 
program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi 
dengan entitas pelapor;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama 
oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki 
pengaruh signifikan atas entitas atau personil 
manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari 
entitas); dan

h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana 
entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, 
menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada 
entitas pelapor atau kepada entitas induk dari 
entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak 
berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang 
sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada 
laporan keuangan konsolidasian.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI
Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang 
mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara 
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Tabel 
di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan 
Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

NAMA HUBUNGAN BERELASI
Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut.

Nama Pihak Berelasi Sifat Pihak Berelasi Jenis Transaksi

pT pefindo Biro Kredit entitas asosiasi Investasi

pT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank BRI Syariah Tbk entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank Mandiri (persero) Tbk entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank Syariah Mandiri entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank Negara Indonesia (persero)Tbk entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank BNI Syariah entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk unit usaha syariah entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Asuransi Jasa Indonesia (persero) entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Asuransi Kredit Indonesia (persero) entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

perum Jaminan Kredit Indonesia entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Hutama Karya (persero) entitas sepengandali Rekening giro dan fasilitas kredit modal kerja

pT Aneka Tambang (persero) Tbk entitas sepengandali pembelian emas

Direksi dan Dewan pengawas Manajemen kunci perseroan Remunerasi

pemerintah pusat entitas Induk Fasilitas kredit modal kerja

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI
Jenis Transaksi Saldo (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Kas dan Setara Kas 456.905 0,70% terhadap Aset

pinjaman Bank 19.456.719 46,04% terhadap liabilitas

pinjaman dari pemerintah pusat 389.833 0,92% terhadap liabilitas

Surat berharga yang diterbitkan 2.268.200 5,37% terhadap liabilitas

Biaya bunga bank 1.262.170 13,68% terhadap beban
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PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT
Terkait dengan trasaksi dengan pihak berelasi, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi 
seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan Peraturan Bapepam 
dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik”.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA 
TAHUN BUKU TERAKHIR

No Nama Peraturan Hal yang Diatur Dampak Bagi Pegadaian

1 peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor 
peR-08/MBU/12/2019 
pedoman Umum pelaksanaan 
pengadaan Barang Dan Jasa 
Badan Usaha Milik 
Negara

pedoman bagi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dalam melakukan pengadaan 
barang dan jasa, sehingga proses 
pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa semakin kompetitif, transparan dan 
akuntabel untuk seluruh penyedia barang 
dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim 
usaha yang sehat pada Badan Usaha Milik 
Negara

pegadaian harus menyesuaikan peraturan Direksi terkait 
pedoman pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan 
peraturan Menteri ini. Dengan batas waktu 3 bulan sejak 
peraturan Menteri ini diundangkan yaitu pada tanggal 16 
Maret 2020.

2 peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor 
peR-01/MBU/15/2019
perubahan Keempat Atas 
peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor 
peR- 04/MBU/2014 Tentang 
pedoman penetapan 
penghasilan Direksi, Dewan 
Komisaris, Dan Dewan 
pengawas Badan Usaha Milik 
Negara

Ketentuan mengenai penataan sistem 
remunerasi eksekutif Badan Usaha Milik 
Negara yang meliputi Direktur Utama, Wakil 
Direktur Utama, dan/atau Anggota Direksi 
lainnya dalam pengelolaan 
perusahaan

pegadaian harus menyesuaikan Gaji/Honorarium dan 
Tantiem/Insentif Kerja sesuai dengan ketentuan baru pada 
peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor peR-
01/MBU/15/2019
Dengan rincian:
1. Gaji Direktur utama ditetapkan dengan menggunakan 

pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri
2. Gaji Wakil Direktur: 95 % dari Gaji Direktur Utama
3. Gaji Direktur yang membawahi bidang SDM adalah 90 

% dari Gaji Direktur Utama
4. Anggota Direksi lain 85 % dari Gaji Direktur Utama

3 Keputusan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Republik 
Indonesia Nomor SK-315/
MBU/12/2019 Tahun 2019 
tentang penataan Anak 
perusahaan Atau perusahaan 
patungan Di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara

Ketentuan pelaksanaan mengenai 
penataan dan review eksistensi Anak 
perusahaan dan perusahaan patungan 
yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik 
Negara untuk optimalisasi keberadaannya 
bagi Badan Usaha 
Milik Negara pemilik ataupun Badan Usaha 
Milik Negara lainnya

pegadaian sementara waktu menunda (moratorium) 
pendirian Anak perusahaan/ perusahaan patungan 
di Iingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN 
melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut, kecuali 
untuk untuk pendirian Anak perusahaan/perusahaan 
patungan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk 
melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai 
bidang usaha jasa konstruksi dan/atau pengusahaan 
jalan tol serta dalam rangka melaksanakan kebijakan atau 
program pemerintah

4 Surat edaran Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor 
Se-9/MBU/12/2019 Tahun 2019 
tentang penerapan etika dan/
Atau Kepatutan Dalam Rangka 
pengurusan Dan pengawasan 
perusahaan

Ketentuan mengenai penerapan etika dan/
atau kepatutan, efisiensi dan perwujudan 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik (good corporate governance)

pegadaian harus menyesuaikan peraturan terkait dengan 
perjalanan Dinas, Jamuan perusahaan, penyaluran minat 
dan/atau hobi yang dilakukan berdasarkan aspek efisiensi, 
selektif dan kewajaran bagi Direksi dan karyawan

TINJAUAN KEUANGAN
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No Nama Peraturan Hal yang Diatur Dampak Bagi Pegadaian

5 Surat edaran Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor 
Se-1/MBU/S/01/2019 Tahun 
2019 Tentang Keterlibatan 
Direksi Dan Dewan Komisaris 
Bumn Group (BUMN, Anak 
perusahaan BUMN, Dan 
perusahaan Afiliasi BUMN) 
Sebagai pengurus partai politik, 
Dan/Atau Anggota legislatif 
Dan/Atau Calon Anggota 
legislatif

Ketentuan mengenai persyaratan 
pengangkatan Direksi, Dewan 
Komisaris, Dewan pengawas BUMN 
dan pengangkatan Direksi serta Dewan 
Komisaris anak perusahaan BUMN yaitu 
dilarang sebagai pengurus partai politik, 
dan/atau anggota legislatif dan/atau calon 
anggota legislatif,

pegadaian harus menyesuaikan dan menetapkan kepada 
anak perusahaan pegadaian untuk memberlakukan pula 
ketentuan peraturan Menteri BUMN Nomor peR-03/
MBU/2012 termasuk persyaratan tidak sedang menjabat 
sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif 
dan/atau calon anggota legislatif dalam pengangkatan 
anggota Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan afiliasi 
BUMN

6 peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan 
Nomor 24/pOJK.05/2019 
Tahun 2019 Tentang Rencana 
Bisnis lembaga Jasa Keuangan 
Nonbank

Ketentuan mengenai pelaksanaan 
penyampaian, perubahan dan pelaporan 
rencana bisnis bagi lembaga Jasa 
Keuangan Nonbank

Dalam menyusun Rencana Bisnis pegadaian harus 
memperhatikan:
1. rencana jangka menengah dan/atau panjang;
2. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi 

kelangsungan usaha lJKNB;
3. prinsip kehati-hatian; dan
4. penerapan manajemen risiko.
5. Selain memperhatikan faktor tersebut, Khusus unit 

usaha syariah harus menyusun Rencana Bisnis dengan 
memenuhi prinsip syariah

Rencana Bisnis tersebut disusun oleh Direksi dan disetujui 
oleh Dewan Komisaris, dilakukan setiap tahun dan wajib 
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 November 
sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

7 peraturan presiden Nomor 
63 Tahun 2019 tentang 
penggunaan Bahasa Indonesia.

perpres ini mengatur kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia dalam 
penggunaan nama geografi, nama badan 
usaha, nama jalan, organisasi, merek 
dagang, lembaga pendidikan, Informasi 
produk barang/jasa hingga rambu/petunjuk 
jalan, kecuali lembaga pendidikan yang 
bekerja sama dengan lembaga pendidikan 
asing.

pegadaian harus menyusun dan/atau menyesuaikan 
pedoman mengenai pembuatan Nota Kesepahaman, 
perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi 
pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, 
atau perseorangan warga negara Indonesia.
Selain itu penggunaan Bahasa Indonesia juga harus 
disesuaikan pada Komunikasi resmi di lingkungan kerja 
pegadaian, meliputi:
a. disposisi;
b. instruksi;
c. verifikasi;
d. konsultasi;
e. advokasi;
f. pengarahan;
g. perundingan;
h. wawancara;
i. korespondensi;
j. pengumuman;
k. berita;
l. rapat;
m. diskusi;
n. pendataan;
o. koordinasi;
p. pengawasan;
q. pembinaan pegawai;
r. layanan publik; dan/atau
s. komunikasi resmi lain
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No Nama Peraturan Hal yang Diatur Dampak Bagi Pegadaian

8. peraturan pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 71 Tahun 
2019 tentang penyelenggaraan 
Sistem dan Transasksi 
elektronik

peraturan pemerintah ini memuat ketentuan 
kewajiban setiap penyelenggara sistem 
elektronik untuk melakukan pendaftaran, 
kewajiban memenuhi sistem pengamanan 
yang memenuhi standar keamanan 
penyelenggaraan elektronik, dan kewajiban 
memberikan akses kepada kementerian 
atau lembaga penegak hukum

penggunaan sistem cloud yang digunakan pT pegadaian 
(persero) harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu 
kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta 
sistem elektronik strategis tersebut harus menerapkan 
standar keamanan penyelenggaraan yakni dengan 
memenuhi standar SNI ISO/IeC 270.

9. peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala Bada 
pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 
2019 tentang pelayanan Hak 
Tanggungan Terintegrasi 
Secara elektronik

peraturan ini berisi ketentuan pelayanan 
hak tanggungan yang memenuhi asas 
keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, 
kemudahan dan keterjangkauan dalam 
rangka pelayanan publik, serta untuk 
menyesuaikan perkembangan hukum, 
teknologi dan kebutuhan masyarakat 
sehingga prosedur pelayanan hak 
tanggungan menjadi lebih efektif dan 
efisien melalui pelayanan online.

pT pegadaian (persero) melakukan pendaftaran sebagai 
pengguna Terdaftar (User) pada sistem pelayanan 
Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik guna 
memperlancar usaha perusahaan khususnya pada produk 
Rahn Tasjily Tanah

10. peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia 
Nomor 102 Tahun 2019 
tentang pemberian Hak 
Akses dan pemanfaatan Data 
Kependudukan

peraturan ini memuat ketentuan prosedur 
pemberian hak akses dan pemanfaatan 
data kependudukan serta memungkinkan 
mekanisme pemanfaatan data 
kependudukan dengan mekanisme Web 
Service (memungkinkan pengguna hendak 
menyimpan data perseorangan yang 
diakses) tidak hanya sebagai Card Reader 
(perangkat pembaca)

pT pegadaian (persero) dapat menyesuaikan dengan 
ketentuan peraturan tersebut paling lama 6 (enam) bulan 
sejak peraturan diundangkan yakni paling lambat hingga 
bulan Juni 2020 untuk menyesuaikan isi MoU dan/atau 
pKS dengan Dirjen Dukcapil apabila terdapat ketentuan 
menurut pertimbangan pegadaian dan Dirjen Dukcapil 
perlu disesuaikan dengan ketentuan permendagri tersebut 
(seperti kemungkinan penggunan mekanisme Web Service 
pada mekanisme pemanfaatan data kependudukan).

11. Surat edaran Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 5/
SeOJK.05/2019 tentang 
Bentuk, Susunan, dan Tata 
Cara penyampaian laporan 
Berkala Bagi pelaku Usaha 
pergadaian dan perusahaan 
pergadaian

peraturan ini mengatur ketentuan laporan 
berkala bagi pelaku usaha pergadaian dan 
perusahaan pergadaian, mulai dari bentuk, 
susunan dan tata cara penyampaian 
laporan.

pT pegadaian (persero) sebagai perusahaan pergadaian 
pemerintah memiliki kewajiban mematuhi ketentuan yang 
diatur di dalam Surat edaran OJK tersebut, di antaranya:
1. Terkait bentuk dan susunan laporan berkala;
2. Terkait Waktu penyampaian laporan berkala (berkala 3 

bulanan, yakni per 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 
31 Desember dan dilakukan paling lambat pada akhir 
bulan berikutnya);

3. Tata cara penyampaian laporan berkala secara online 
dan dapat juga dilakukan secara offline apabila terdapat 
gangguan teknis

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA 
TAHUN BUKU TERAKHIR

Pada tahun buku 2019, tidak terdapat perubahan kebijakan 
terkait akuntansi yang berdampak pada Perseroan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 
(“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan 
interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun 
buku yang dimulai pada 1 Januari 2019, Standar tersebut akan 
berlaku efektif pada 1 Januari 2020. adalah sebagai berikut:
•	 PSAK 71 “Instrumen keuangan”;
•	 PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”;
•	 PSAK 73 “Sewa”;

•	 Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas asosiasi dan 
ventura bersama”;

•	 Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi - menerapkan 
PSAK 71: Instrumen keuangan”.

•	 PSAK 101 “Penyajian laporan keuangan syariah”;
•	 PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”;
•	 ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh 

Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”;
•	 ISAK Syariah 102 “Penurunan nilai piutang murabahah”;
•	 Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan”;
•	 Amandemen PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, perubahan 

estimasi akuntansi, dan kesalahan”;
•	 ISAK 35 “Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi 

nonlaba”; dan
•	 Amandemen PPSAK 45 “Pelaporan keuangan entitas 

nirlaba”.

TINJAUAN KEUANGAN
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Pada saat penerbitan laporan keuangan Perseroan masih 
mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan 
standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada 
laporan keuangan Perseroan.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL yANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN 
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PEGADAIAN
Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat faktor yang dapat 
berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha 
Pegadaian. Kondisi lingkungan eksternal maupun internal 
Pegadaian masih relatif baik. Walau pertumbuhan ekonomi 
tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 
sebelumnya, namun industri gadai masih mengalami 
peningkatan. Dari sisi internal, kapasitas organisasi Pegadaian 
masih dalam posisi yang baik dan cenderung lebih baik 
dibandingkan tahun sebelumnya.

ASSESSMENT yANG DILAKUKAN MANAJEMEN 
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PEGADAIAN
Perseroan harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi 
situasi operasional bisnis yang tidak normal, baik yang 
disebabkan oleh alam, manusia, dan teknologi maupun 
yang terkait dengan kondisi perekonomian makro. Situasi 
yang tidak normal tersebut bila tidak ditangani secara 
khusus, bisa mengakibatkan ancaman yang serius terhadap 
kelangsungan bisnis Perusahaan dan kepercayaan nasabah. 
Untuk mengantisipasi situasi tidak normal tersebut, maka 
disusun kebijakan Business Continuity Management (BCM).

Pegadaian telah memiliki kebijakan BCM yang terdiri dari:
1. Pedoman Business Continuity Plan (BCP), content: Strategi 

Kelangsungan Operasional Bisnis, Skenario Kondisi 
Bencana, Call Tree

2. Pedoman Disaster Recovery Plan (DRP), content: Skenario 
aktivasi DRC, terkait recovery IT lainnya

3. Pedoman Crisis Management Plan (CMP), content: Strategi 
kelangsungan bisnis saat bencana Krisis yang berdampak 
operasional secara nasional

Dalam menjaga kelangsungan operasional bisnis dilakukan melului 5 langkah, yaitu:

PREVENTION
•	 SMK3, SMKI, 

Sispamfilu
•	 Literatur lain

RESUMPTION
Pemulihan dari sisi 

non TI dengan 
pedoman BCP

RESPONSE
SMK3, 

Mengutamakan 
Keselamatan Jiwa

RECOVERY
Pemulihan dari sisi 

TI dengan pedoman 
BCP dan DRP

RESTORATION
Pedoman BCP 

(Berangsur kembali 
ke kondisi normal)

Kelima langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan BCMS dan SMK3.Tujuan dari penerapan SMK3 adalah :
1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/

buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
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ASUMSI yANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT
Pegadaian meyakini, dengan penerapan BCMS dan SMK3, keberlanjutan Perseroan akan dapat dijaga. Untuk itu, Perseroan 
telah membentuk organisasi SMK3 di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dengan struktur sebagai berikut:

P E N E R A PA N  M A N A J E M E N  R I S I KO

KETUA
ManajemenKETUA

KETUA
SEKRETARIS

Pengelola

ANGGOTA

KETUA
Pemimpin Cabang

SEKRETARIS

ANGGOTA

WAKIL KETUAWAKIL KETUA

SEKRETARIS I

SEKRETARIS II

KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR

KOORDINATOR
KOORDINATOR 
KOMUNIKASI 
DAN UMUM

KOORDINATOR 
KESELAMATAN

KOORDINATOR 
KOMUNIKASI 
DAN UMUM

SEKRETARIS

Struktur Organisasi Petugas/Tim K3 
Kantor Cabang dan UPC

(Penunjukan oleh Pemimpin Wilayah)

Struktur Organisasi P2K3 Kantor Wilayah 
(Penunjukan oleh Pemimpin Wilayah)

Struktur Organisasi P2K3 Kantor Pusat
(Penunjukan oleh Direksi)

IMPLEMENTASI SMK3 DI PEGADAIAN

Kantor Cabang UPC

Keputusan Direksi Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Untuk tahun 2019 hasil evaluasi tingkat kesehatan Grup menunjukkan kondisi “SEHAT” kategori “AAA” dengan skor “98,21” 
berdasarkan target RKAP 2019.

Rasio
2019 Realisasi 

2018 Naik (turun)
RKAP Realisasi

Rentabilitas = laba sebelum pajak dibagi modal rata-rata yang digunakan (capital employed) 18,75% 19.79% 19,12% 0,67%

likuiditas = aset lancar dibagi liabilitas lancar 183,71% 153,91% 180,95% (27,04%)

Solvabilitas = jumlah aset dibagi jumlah utang 158,43% 153,60% 161,57% (7,97%)

profit margin = laba sebelum pajak dikurangi penjualan aset tetap dibagi pendapatan 29,07% 31,49% 31,95% (0,46%)

Rasio operasi = omzet dibagi jumlah beban usaha 14,99% 15,79% 16,79 (1)

produktivitas tenaga kerja = omzet dibanding jumlah tenaga kerja (Rp juta/orang) 10.578,52 10.376,55 10.064,11 312,44

TINJAUAN KEUANGAN
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Indikator utama terdiri dari rasio rentabilitas, likuiditas dan 
solvabilitas. Rasio rentabilitas mengalami kenaikan dibanding 
tahun lalu sebesar 0,48%, sedangkan rasio likuiditas dan 
solvabilitas menurun dibanding tahun lalu masing-masing 
turun sebesar (27,04%) dan (7,01%). Indikator tambahan 
atas profit margin dan rasio operasi mengalami penurunan 
dibandingkan tahun lalu masing-masing sebesar (8,04%) 
dan (5,64) sedangkan produktivitas tenaga kerja mengalami 
kenaikan dibanding tahun lalu sebesar Rp645,01 juta/orang.

KEJADIAN LUAR BIASA YANG BERDAMPAK 
BAGI PERSEROAN

Tahun 2020, ekonomi dunia dan juga Indonesia menghadapi 
tantangan yang sangat berat yang disebabkan oleh pandemi 
covid 19. Tingkat penyebarannya yang demikian cepat telah 
membuat aktivitas ekonomi dunia nyaris lumpuh. Demikian 
juga halnya dengan perekonomian di Indonesia. Pada Triwulan 
I 2020, ekonomi Indonesia hanya mengalami pertumbuhan 
sebesar 2,97%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%.

Dalam menghadapi pandemi tersebut, Pemerintah 
menyarankan para pelaku ekonomi menerapkan kebijakan 
Work From Home (WFH) bagi para pekerjanya dan Pemerintah 
Daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB), dimana hanya beberapa industri saja yang 
diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Hal tersebut membuat 
produktivitas mengalami penurunan dan perputaran ekonomi 
mengalami perlambatan.

Menghadapi pandemi tersebut, OJK juga telah menerbitkan 
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 
Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical Dampak 
Penyebaran Corona virus Disease 2019 yang salah satunya 
mengatur mengenai relaksasi bagi nasabah yang terdampak 
oleh pandemi covid 19.

Perseroan telah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi 
dalam menghadapi pandemi tersebut.

PROSPEK USAHA

Untuk mewujudkan visi Perusahaan “Menjadi The Most 
Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai 
Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”, Perseroan 
mencanangkan transformasi perusahaan yang secara garis 
besar digambarkan pada roadmap triple jump yang tertuang 
dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP 2019-2023). 
Triple Jump sendiri terdiri dari tiga fase (Digitized, Diversify dan 
Dominate). Dalam fase Digitized ini, Perseroan telah melakukan 
sejumlah terobosan guna membangun sebuah perusahaan 
fully financial services. Berbagai pengembangan produk 
inovatif berbasis digital diluncurkan dengan cukup agresif 
dan didukung dengan jalinan sinergi dan kolaborasi bersama 
ratusan mitra di tanah air guna mendongkrak pencapaian 
kinerja tahun 2019 dan yang akan datang.
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Mau buka tabungan tapi ngga 
sempet ke kantor cabang?

Gampang! Buka aja tabungan Emas 
lewat Pegadaian Digital
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SUMBER DAYA MANUSIA DAN 
PENGELOLAAN TALENTA

Perseroan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 
salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan roda bisnis 
di tengah dunia industri yang terus berkembang. Pengelolaan 
SDM yang terintegrasi dengan strategi Perseroan akan mampu 
meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Perseroan. 
SDM menjadi mitra strategis bagi Perseroan untuk dapat 
meraih kesuksesan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, 
serta target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang 
saham dan pemangku kepentingan.

Bagi Perseroan, SDM adalah aset berharga yang 
eksistensinya perlu mendapat perhatian khusus baik dalam 
bentuk pengembangan kompetensi maupun peningkatan 
kesejahteraan. Manajemen SDM memiliki tanggung jawab 
menyiapkan karyawan yang andal dan berkompeten sehingga 
mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan 
kemampuan inilah Perseroan dapat melaju dengan baik 
dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang 
serba kompetitif.

SekilaS Perkembangan Demografi 
karyawan

Sebagaimana yang telah diulas dalam bagian Demografi 
Karyawan dan Pengembangan Kompetensi pada bab Profil 
Perseroan di Laporan Tahunan ini, jumlah karyawan Perseroan 
di tahun 2019 mencapai 14.035 orang karyawan tetap dan 
kontrak, bertambah 976 orang atau 7,47% dibanding tahun 
2018 dengan jumlah mencapai 13.059 orang karyawan tetap 
dan kontrak. Kenaikan ini terutama disebabkan perubahan 
Struktur Organisasi dalam rangka transformasi Perseroan 
yang membutuhkan kapabilitas baru yang dapat mendukung 
strategi grab new bisnis dalam G-5tar, antara lain dengan 
menambah fungsi-fungsi baru seperti Marketing Executive 
(ME), Relationship Officer (RO), Sales Head (SH) dan jabatan 
baru lainnya di bidang managerial dan digital. Selain itu 
Pegadaian juga melakukan penerimaan karyawan melalui 
jalur Management Development Programe (MDP) untuk 
mempersiapkan pemimpin di masa depan.
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2015 2016 2017 2018 2019

12,185
12,943 13,316 13,059

14,035

MEninGKaT
7,47%

Jumlah SDm 2015–2019
(orang)

2019

9,19%

76,59%

1,17%
13,00%

Staf
PKWT
Manajemen Puncak
Manajemen Menengah
Manajemen Pelaksana

0,05%

Staf
PKWT
Manajemen Puncak
Manajemen Menengah
Manajemen Pelaksana

2018

85,04%

12,87%
1,16%0,05%

0,88%

 

Dari grafik di atas, dapat dilihat terjadi penambahan pada kompoisisi level manajemen pelaksana, baik yang statusnya PKWTT 
maupun PKWT yang naik secara signifikan mengingat program Management Trainee yang sedang dijalankan. Hal ini disebabkan 
pada saat Perseroan mencanangkan program transformasi, Perseroan melakukan perubahan Struktur Organisasi dan tata kelola 
yang men-capture kapabilitas dan kompetensi baru yang sebelumnya tidak ada dalam organisasi sehingga membutuhkan 
talent-talent baru baik dari pengembangan internal maupun dari eksternal melalui proses hiring. Pengembangan SDM dari 
internal dengan kapabilitas dan kompetensi yang baru juga menyebabkan organisasi bergerak sehingga fungsi-fungsi pada level 
staf mengalami pergeseran ke level yang lebih tinggi, meskipun fungsi-fungsi yang ada itu tetap harus dilakukan replacement 
disesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat itu yang juga mengalami perubahan mengikuti strategi bisnis yang dijalankan.

Karyawan Outsources

2019 2018 Kenaikan/Penurunan

Jumlah Komposisi Jumlah Komposisi Selisih Persentase

(1) (2) (3 = 1-2) (3:2)

Tenaga Keamanan 10.931 81,90% 10.921 82,42% 10 0,09%

Pengemudi 1.025 7,68% 986 7,44% 39 3,96%

Petugas Kebersihan 1.391 10,42% 1.343 10,14% 48 3,57%

Jumlah 13.347 100,00% 13.250 100,00% 97 0,73%
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Strategi manaJemen SDm

Sesuai dengan rencana Transformasi Perseroan, tahun 2019 
merupakan masa peletakan dasar-dasar pengelolaan Human 
Capital (HC) yang komprehensif di Perseroan sesuai dengan 
Visi HC 2020 yang dicanangkan Direktur SDM dan Hukum. Hal 
ini ditandai dengan dimulainya fungsi Human Capital Bisnis 
Partner (HCBP) yang sebesar-besarnya diarahkan untuk men-
support bisnis Perseroan dalam hal pemenuhan kebutuhan 
tenaga kerja yang kompeten sesuai dinamika bisnis Perseroan 
yang sedang berkembang dengan cepat. Kegiatan ini harus 
didukung dengan penerapan proses rekrutmen yang lebih 
sederhana dengan menggunakan teknologi sehingga dapat 
menjaring kandidat “Talent” yang lebih luas baik dari sumber 
internal maupun eksternal Perseroan.

Pemberlakuan kebijakan Talent Management System 
yang bertujuan untuk mendapatkan, mengembangkan dan 
mempertahankan para talent sebagai pemimpin Perseroan 
saat ini dan masa akan datang. Sistem Talent Management 
yang dimulai dengan proses mengidentifikasi karyawan yang 
berpotensi tinggi, selanjutnya mengembangkan karyawan 
sesuai dengan kompetensi dan aspirasinya sampai akhirnya 
mempertahankan karyawan bertalenta agar tidak keluar 
dari Perseroan (Talent Retention) menjadi komitmen Top 
Management. Hal ini di dukung juga dengan penerapan 
Performance Management dan penyusunan Career 
Management yang memadai sehingga diharapkan mampu 
menarik, memotivasi dan me-retain karyawan yang bertalenta.

Dimulainya siklus Performance Management System 
di Perseroan secara benar, sejak proses penyusunan 
performance plan di awal tahun, performance review di 
pertengahan tahun dan pelaksanaan coaching one on one 
yang dilakukan para atasan ke bawahan menunjukkan adanya 
upaya perubahan ke arah performance culture. Kegiatan ini 
adalah untuk memastikan pencapaian kinerja Perseroan dan 
individu karyawan dapat termonitor dengan baik dan berjalan 
improvement-nya. Pada akhirnya saat pencapaian kinerja yang 
baik, maka Perseroan mampu memberikan apresiasi yang adil 
bagi setiap karyawan sesuai kontribusinya.

Dalam rangka mendukung program-program Pemerintah, pada 
tahun 2019 ini Perseroan telah mengikuti Program Magang 
Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang bekerjasama dengan 
Perguruan Tinggi negeri maupun Swasta serta Program 
Perekrutan Bersama BUMn (PPBB) baik sumber umum maupun 
khusus dari Papua. Kegiatan ini dikoordinator oleh Forum 
Human Capital Indonesia (FHCi).

Pengembangan organiSaSi

Salah satu pilar dalam pengembangan kapabilitas karyawan 
yang diharapkan Perseroan adalah Pengembangan Organisasi 
(Organization Development). Perseroan membutuhkan struktur 
organisasi yang dapat memberikan kesempatan yang luas pada 
karyawan yang bertalenta untuk mengembangkan diri seluas-
luasnya. Untuk membuat Perseroan menjadi lebih lincah, 
Perseroan telah memulai transformasi dengan melakukan 
penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, 
agar dapat menghasilkan sesuatu dan bergerak lebih cepat 
dan efisien. Perseroan berharap dapat menjalankan strategi 
Perseroan lebih cepat dan efektif dalam rangka menjawab 
perubahan dalam perkembangan industri saat ini.

Selain itu, Perseroan juga membentuk Divisi Transformasi 
Office yang memiliki target untuk membuat produk yang 
berbasis digital dan menangkap peluang bisnis di luar core 
business yang selama ini menjadi andalan Perseroan.

Peran Human Capital Dalam ProSeS 
tranSformaSi PerSeroan

Peran Direktorat SDM dan Hukum sangat krusial bagi 
keberhasilan proses transformasi Perseroan. Transformasi 
Perseroan yang meliputi transformasi budaya dan transformasi 
digital sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia 
yang ada. Melalui penerapan best practice pengelolaan HC 
sebagaimana disebutkan dalam blue book transformasi 
Perseroan, manajemen diharapkan dapat melakukan 
percepatan perubahan culture dan adaptasi teknologi digital 
yang sedang dikembangkan dalam proses bisnis Perseroan 
melalui pemenuhan karyawan yang memadai baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas.

Pemenuhan formasi pada Struktur organisasi dan tata kelola 
perusahaan yang mengalami perubahan kebutuhan kapabilitas 
dan kompetensi, mendorong manajemen menerapkan 
workforce planning yang akurat berbasis data statistik. 
Perseroan harus merencanakan persiapan kandidat pimpinan 
yang dibutuhkan saat ini maupun kebutuhan di masa yang 
akan datang baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Perubahan 
strategi bisnis Perseroan sebagai perwujudan dari pencapaian 
Visi dan Misi Perseroan juga memerlukan peningkatan 
kapabilitas karyawan sesuai standar industri keuangan. Oleh 
karena itu Perseroan telah melakukan proses hiring karyawan 
baru baik untuk memenuhi kebutuhan kompetensi baru saat 
ini (pro hire) maupun untuk kebutuhan pengembangan future 
leader melalui program Management Trainee baik dari talent 
internal maupun eksternal.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA
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rekrutmen

Perseroan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun fresh graduate agar 
selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Rekrutmen Karyawan di lingkungan Perseroan dilaksanakan 
dengan berdasarkan pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan sampai dengan 5 tahun kedepan, sesuai standar 
kompetensi dan nilai-nilai Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran Dasar Perusahaan.

Secara umum proses pemenuhan kebutuhan karyawan sampai dengan onboarding dapat digambarkan sebagai berikut :

manpOWER REQuESt pROCESS

Prosedur No PIC Deskripsi Dokumen Terkait

Strategi Perusahaan

Kebutuhan SDM

Evaluasi Permintaan 
SDM

Kep-Dir
Hiring/Rekrut

Induction/
On Board

1 Dept Terkait •	 Membuat Nota Dinas
•	 Memorandum perihal pengajuan 

penambahan SDM ke Direktur 
terkait

•	 Nota Dinas
•	 Memorandum

2 SHC Evaluasi permintaan penambahan 
SDM dan ijin ke Direktur

Nota Dinas
Memorandum

3 OHC Melaksanakan proses rekrutmen Offering Letter
Perjanjian PKWT / PKWTT

4 SHC Penempatan Kerja Job Description

Rekrutmen Karyawan per Bulan di Sepanjang Tahun 2019
(orang)

Januari Februari Maret april Mei Juni Juli agustus September Oktober november Desember

5

104

1

339

130

0

110

175

71

354

14
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Di sepanjang tahun 2019, Perseroan melakukan rekrutmen 
sebanyak 1.294 karyawan baru, yang terdiri dari 5 karyawan 
tetap dan 1.289 karyawan kontrak.

Penilaian kinerJa

Dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas karyawan, 
Perseroan merancang Key Performance Indicator, penetapan 
target, pengukuran realisasi serta memonitoring realisasinya. 
Secara periodik, Perseroan melaksanakan penilaian atas unjuk 
kerja dan kompetensi karyawan yang selanjutnya digunakan 
sebagai pertimbangan atas remunerasi dan pengembangan 
pegawai yang bersangkutan.

Key Performance Indicator terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 
Key Performance Indicator Unit Kerja dan Key Performance 
Indicator individu. KPi Unit Kerja adalah target kinerja yang 
merupakan cascading dari target kinerja Perseroan yang 
dimulai dari Divisi, Kantor Wilayah, Kantor area, Kantor Cabang 
sampai dengan Unit Pelayanan Cabang/Syariah.

Sedangkan Key Performance Indicator individu adalah 
penilaian kinerja individu di dalam unit kerja yang mendukung 
tercapaikan Key Performance Indicator Unit Kerja. Hasil 
penilaian Key Performance Indicator individu dijadikan bagian 
dari pengembangan talenta bagi karyawan.

Performance Management System yang diimplementasikan 
pada tahun 2019 menitikberatkan pada pencapaian Key 
Performance Indicator (KPi) dengan bobot penilaian Kuantitatif 
100% dengan tujuan mendorong tumbuhnya budaya berkinerja 
(Performance Culture). Sedangkan komponen Budaya Kerja 
yang bersumber dari nilai-nilai Perusahaan diperkenalkan 
sebagai Kompetensi inti (Core Competency) yang mulai 
diukur gap-nya dan dikembangkan kompetensi melalui 
proses assesmen kompetensi dan validasi penilaian para 
atasan karyawan.

Penilaian Kinerja 
Performance Management 

System Bobot 100%

Key Performance Indicator 
(KPI) Bobot 100%

Key Performance Indicator Individu, yang berisi target yang 
telah dicanangkan oleh manajemen untuk masing-masing 
tugas dan fungsi, memiliki bobot hingga 100% dari keseluruhan 
total penilaian kinerja, Disusun oleh karyawan berdasarkan 
penetapan target setting dengan atasannya dan dilakukan 
monitoring melalui Performance Review dengan data yang 
telah disediakan pada aplikasi Management Information 
System (MiS). Sedangkan Budaya kerja sebagai Kompetensi inti 
yang terdiri dari Integrity, Professional, Mutual Trust, Customer 
Focus dan Social Value, pada tahap awal dilakukan penilaian 
kualitatif berdasarkan gap kompetensinya..

KPi individu karyawan adalah hasil dari penilaian kinerja setiap 
karyawan yang dimulai dengan pembuatan target seting 
diawal tahun, coaching dan mentoring dan pada awal tahun 
berikutnya setiap karyawan melakukan self assessment terkait 
hasil kinerjanya selama tahun 2019 dan dilakukan melalui 
performance appraisal dengan atasan langsung dan harus 
disetujui oleh atasan dari atasan langsung.

Hasil penilaian digunakan untuk melakukan kebijakan 
pengelolaan SDM hingga ke level setiap individu. Melalui 
penilaian tersebut, Perseroan memiliki profil dari setiap 
karyawan yang akan menjadi bahan untuk melakukan kebijakan 
terkait, seperti Coaching Monitoring, Pengembangan, serta 
Reward dan Punishment.

Pengembangan karier, PromoSi Dan 
mutaSi

Untuk memastikan Careerpath karyawan terpenuhi, maka 
Perseroan menyusun framework pengembangan karir (Career 
Development) dengan mempertimbangkan masing-masing 
faktor yaitu Kebutuhan Perusahaan dan aspirasi Karyawan. 
Dalam konsep Career Management, Promosi dan mutasi 
menjadi bagian dari rangkaian pengelolaan SDM yang 
menggerakkan karir karyawan dalam rangka pengembangan 
talenta. Promosi dan mutasi/rotasi diberlakukan dengan 
maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada 
setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis 
yang dikembangkan Perseroan. Melalui kebijakan promosi 
dan mutasi ini, karyawan dapat mengenal prosedur, sistem, 
kebijakan, hingga kegiatan sehari-hari dan visi yang ingin 
dicapai Perseroan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA
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Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan wawasan dan 
keterampilan seluruh karyawan, baik dalam rangka mendukung 
peningkatan kualitas kerja maupun untuk pengembangan 
potensi dan karir dari masing-masing karyawan. Di samping itu, 
promosi dan mutasi juga diberlakukan dengan merujuk kepada 
penilaian kinerja dari setiap karyawan. Kepada karyawan 
dengan potensi talenta yang spesifik, pengelolaan SDM 
akan memberikan masukan untuk menempatkan karyawan 
tersebut pada posisi dan jabatan yang dapat mempercepat 
pengembangan talentanya.

Berikut disampaikan data perkembangan promosi dan mutasi 
tahun 2018-2019.

PromoSi Dan mutaSi karyawan

Hasil Review 2019 2018

Promosi 2.136 1.138

Mutasi/Rotasi 532 414

Demosi 15 10

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memenuhi 
tujuan perubahan struktur organisasi, Perseroan melakukan 
proses promosi corporate title untuk karyawan kelompok 
jabatan staf dan first line manager dengan kenaikan grade 
otomatis dan pengisian untuk jabatan manajemen pelaksana, 
sedangkan mutasi dan rotasi dilakukan sebagai penyegaran 
dan pengembangan karyawan agar dapat berkinerja 
lebih baik dengan penyesuaian terhadap dinamika bisnis 
Perseroan. Demosi meningkat karena Perseroan juga mulai 
memperkenalkan consequen management yang lebih jelas 
kepada pelaku pelanggaran disiplin supaya memberikan efek 
jera dan tidak menjadi contoh bagi karyawan yang lain untuk 
melakukan pelanggaran disiplin.

Pelatihan Dan Pengembangan 
talenta SDm

Sebagai aset utama, Perseroan berkomitmen untuk 
mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Saat ini, 
Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi 
para karyawan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
memungkinkan Perseroan untuk tetap mengikuti 
perkembangan bisnis yang cukup dinamis. Divisi Pegadaian 
Corporate University (Corpu), sebagai bagian dari Perseroan 
yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan 
pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu 
menyediakan talenta SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan 
sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan 
serta pencapaian sasaran Perseroan melalui program pelatihan 
yang bersinergi dengan perkembangan bisnis Perseroan.

Untuk itu, Divisi Corpu telah menyusun inisiatif strategic dalam 
mendukung perkembangan bisnis Perseroan, diantaranya:
1. Meningkatkan kapabilitas SDM dan organisasi

Melalui program kerja program pelatihan leadership 
mulai dari level basic, intermediate dan advance. Untuk 
non pimpinan pun diberikan pelatihan soft skill seperti 
pelatihan Becoming Effective People dan Supervisory 
Excellence. Pelatihan ini merupakan program intervensi 
atas assessment yang dilakukan di tahun 2018, dimana 
assessment di lakukan dalam 2 (dua) tahun sekali.

2. Corpu as Enabler
Corpu mendukung bisnis melalui pelatihan pelatihan 
yang mendukung bisnis dan kebutuhan Divisi lain, seperti 
pelatihan penaksir, pelatihan analis kredit, pelatihan auditor, 
pelatihan selling, sosialisasi produk produk baru, pelatihan 
bidang keuangan/SDM/Hukum dalam bentuk in House 
training, seminar publik dan bentuk pelatihan lainnya.

3. Meningkatkan learning culture
Corpu berperan untuk meningkatkan budaya belajar di 
organisasi Pegadaian, untuk itu channel pembelajaran 
harus senantiasa ditambah. Di era transformasi ini, 
karyawan dipaksa untuk belajar mandiri dan menggunakan 
teknologi. Untuk itu, penambahan channel pembelajaran 
adalah mutlak, Corpu bekerja sama dengan:
•	 Gramedia dalam menyediakan E-Library, dimana 

tersedia sekitar 500 judul buku yang dapat diakses 
oleh seluruh karyawan setiap waktu.

•	 indonesia X, dengan menyediakan platform 
pembelajaran online secara massive (Massive 
on line Course) dimana di akhir pembelajaran 
karyawan dievaluasi.
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Sementara itu, Penyelenggaraan program Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) yang ditujukan untuk menunjang akselerasi 
bisnis Perseroan yang dilakukan Divisi Corpu adalah bentuk 
dukungan terhadap proses transformasi bisnis Perseroan 
yang sedang dalam fase yang menentukan. Perseroan 
tengah mengembangkan beberapa produk dan layanan 
baru yang diikuti dengan perubahan signifikan dalam 
organisasi dan pemasaran di level operasional sebagai upaya 
mengembangkan potensi bisnis dan mengoptimalkan aset 
yang ada.

Data Penyelenggaraan Diklat 
Selama tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah 
kepesertaan pelatihan yang cukup signifikan, baik yang 
dilaksanakan oleh Kantor Pusat pada Divisi Corpu maupun 
yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sampai pada kantor 
area, yang menyentuh langsung insan Pegadaian sampai 
pada level terbawah. Tercatat sebanyak 189.969 peserta di 
tahun 2019, atau meningkat 447,82% dibanding tahun 2018 
sebanyak 34.677 peserta.

Jumlah kePeSertaan Pelatihan SDm

Jenis Pelatihan
2019

(orang)
2018

(orang

L P L P

Pelatihan Leadership 5.054 2.528 171 22

Pelatihan Bisnis 2.299 1.150 823 144

Diklat Karir - - 143 33

Pelatihan Supporting 602 301 1.541 524

E-Learning 118.690 59.345 20.987 9.454

Lain-lain - - 685 150

Sub Jumlah 126.645 63.324 24.350 10.327

Jumlah 189.969 34.677

201920182017

Jumlah Kepesertaan 
Pelatihan
(orang)

11.759

34.677

189.969

biaya Pelatihan SDm tahun 2019
Jenis Program Jumlah Kelas Total Biaya

(Rp-juta)

Penyelenggaraan Diklat oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan 
Kompetensi Bisnis

95 11.311.218.951

Leadership Program 16 40.416.988.000

Diklat karier - -

E-Learning 364 1.900.000.000

Pelatihan Supporting 180 43.286.228.495

Diklat Lain-lain - -

Sub Jumlah 655 96.914.435.446

Penyelenggaraan Diklat oleh kantor wilayah

Peningkatan 
Kompetensi & Bisnis

440 15.538.394.617

Sub Jumlah 440 15.538.394.617

Jumlah keseluruhan 1,095 112.452.830.063

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA
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Berikut disampaikan biaya pelatihan, jumlah jam pelatihan, dan rata-rata jumlah jam pelatihan per karyawan.

Realisasi 2019 Realisasi 2018 Peningkatan/Penurunan Target/ Anggaran 
2019 Pencapaian Target/ Anggaran 

2020
(1) (2) (3=1-2) (4=3/2) (5) (6=1/5)

Biaya Pelatihan 
Tenaga Kerja (Rp)

115.923.122.610 50.642.551.879 65.280.570.731 128,90% ↑ 112.452.830.063 103,09% ↑ 127.574.430.459

Jumlah Jam 
Pelatihan (jam)

1.302.411 603.647 698.764 115,76% ↑ 804.000 161,99% ↑ 938.000

Rata-rata Jumlah 
Jam Pelatihan per 
Karyawan (jam)

94 46,39 47,61 102,63% ↑ 60 156,67% ↑ 70

Penghargaan kePaDa karyawan

Di samping memberikan hak-hak remunerasi karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), guna memberikan 
penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja, pada 
tahun 2019 Perseroan memberikan reward dalam bentuk sebagaimana yang terlampir pada bagan di bawah ini.

Perdir umrah & wisroh

Pemberangkatan 
umrah & wisroh

Surat tentang umrah & 
wisroh ke kanwil/Divisi

usulan Peserta dari kanwil/
Divisi

Panitia Seleksi pusatkepdir Penunjukan Peserta 
umrah & wisroh

Pemenuhan hak karyawan

Salah satu bentuk upaya Perseroan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi 
bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perseroan 
kepada karyawan merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada karyawan mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka 
panjang dan imbalan pasca kerja serta pesangon pemutusan kerja. imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-
tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. Perseroan tetap 
melanjutkan komitmennya untuk memberikan struktur pemenuhan hak karyawan yang kompetitif.

Khusus bagi program kesehatan, Perseroan memberikan 2 (dua) program kepada karyawan, yaitu BPJS Kesehatan dan layanan 
Mandiri inHealth. Kedua program kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi karyawan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan.
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Jumlah remuneraSi yang Diberikan kePaDa karyawan

Jumlah Remunerasi Karyawan Tahun 2018
Rp2.794.318.148.187,-

Diberikan untuk 
13.059 Karyawan

Diberikan untuk
14.035 Karyawan

Jumlah Remunerasi Karyawan Tahun 2019
Rp 3.423.862.466.117,-

raSio gaJi tertinggi Dan gaJi 
terenDah

Rasio Skala Perbandingan

Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan 
terendah

22 : 1

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan 
terendah

1,15 : 1

Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi 
dan terendah

1,1 : 1

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan 
karyawan tertinggi

4,1 : 1

klaim keSehatan

Jumlah Klaim 2019 : 1.032 klaim

Klaim yang Dibayarkan di 2019 : Rp6.359.079.468,-

imbalan pascakerja dan program pensiun juga diberikan 
kepada para karyawan sebagai bagian dari komitmen 
Perseroan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari 
tua kepada karyawan. Melalui program tersebut, karyawan 
akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada 
Perseroan, sekaligus menumbuhkan loyalitas karyawan 
terhadap Perseroan.

Program PaSca kerJa Dan Program PenSiun

Uraian Perseroan Pembayar Iuran Penerimaan

Dana Pensiun Dana Pensiun Pegadaian Perseroan + Karyawan Bulanan

Tunjangan Hari Tua Taspen Karyawan Sekaligus

Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Perseroan + Karyawan <15 Sekaligus
15< Bulanan

Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Perseroan + Karyawan <15 Sekaligus
15< Bulanan

Uang Kompensasi PHK Langsung

Pembentukan lingkungan kerJa yang konDuSif

Pembentukan lingkungan kerja yang kondusif juga merupakan salah satu faktor peningkatan kesejahteraan Karyawan. Hal 
tersebut di tandai dengan upaya Perseroan dalam menyediakan tempat ibadah, membuat Komunitas Olahraga dan mengadakan 
acara-acara pada hari raya keagamaan. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan 
dirinya melalui berbagai kegiatan di luar tanggung jawab performa kinerja. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan 
keagamaan, dan kegiatan hobi lainnya diharapkan mampu memberikan wadah kepada setiap karyawan untuk lebih mengenal 
satu sama lain secara personal. Dengan pengenalan personal ini, Perseroan berupaya untuk membentuk lingkungan kerja 
yang kondusif, yang akan berujung pada loyalitas dan produktivitas kinerja karyawan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA
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hubungan inDuStrial Dan kebebaSan 
berorganiSaSi

Keberadaan Undang-undang no. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan iLO Convention 87 yang menjamin 
kebebasan karyawan untuk bergabung dalam organisasi 
pekerja telah diwujudkan Perseroan melalui adanya Serikat 
Pekerja. Konvensi iLO turut menegaskan tentang organisasi 
pekerja sebagai sarana penghubung antara karyawan dengan 
Perseroan guna menciptakan hubungan harmonis yang saling 
menguntungkan semua pihak, dimana hal ini telah dilaksanakan 
melalui kesepakatan antara manajemen Perseroan dan Serikat 
Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
yang mencakup seluruh karyawan Perseroan.

Seperti diatur dalam PKB, Perseroan harus membantu 
menyediakan sarana ataupun fasilitas yang dibutuhkan oleh 
Serikat Pekerja dalam menjalankan kegiatan operasional. 
Manajemen juga memberikan waktu dispensasi kepada 
Pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja yang harus 
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Dalam PKB 
juga diatur ketentuan bahwa manajemen dilarang melakukan 
penekanan, diskriminasi, dan intimidasi kepada anggota dan 
Pengurus Serikat Pekerja.

SUSUnan DEWan PEnGURUS PUSaT
SERiKaT PEKERJa PEGaDaian
PERiODE 2017 – 2021

Ketua Umum Ismail Ilyas

Ketua I Januardi

Ketua II Denny Agung Pranajaya

Sekretaris Jenderal Sulaeman

Wakil Sekretaris Jenderal Samanhudi

Bendahara Lenny Rahmi Satri

Wakil Bendahara Nur Fadilah Achyani

Departemen

I. Departemen Perlindungan & 
Bantuan Hukum

1. Satriya Bratawijaya

2. Deni Murdani

II. Departemen Organisasi & 
Keanggotaan

1. Hari Subur Tjahjo

2. Franskel Wawan

III. Departemen Usaha & 
Kesejahteraan

1. Anang Fajaranto

2. Misbahul Munir

IV. Departemen Data dan 
Informasi

1. Adi Riswan

2. Airlangga Ramadhan

3. Lukman Arizal

V. Departemen Penelitian & 
Kajian Strategis

1. Andi Syam

2. Rinda Setiawan

VI. Departemen Olah Raga & Seni 1. Eko Sudaryanto

2. Yossy Tanurenra

VII. Departemen Kerohanian & 
Sosial

1. Slamet Hartono

2. I Dewa N Hrishikesananda

3. Lukas Damiris

VIII. Departemen Humas 1. All Edrus Yaman

2. Bakti Abdillah

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Serikat Pekerja 
Pegadaian mencapai 14.035 orang, dari tahun sebelumnya 
sebanyak 13.059 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah 
keseluruhan karyawan, jumlah anggota Serikat Pekerja 
Pegadaian mencapai 100%
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Survei EngagEmEnt karyawan

Employee Engagement Survey terhadap karyawan merupakan 
cara yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterikatan 
karyawan terhadap Perseroan. Tingkat keterikatan karyawan 
tercermin dari semangat, dedikasi, dan rasa kebersamaan 
pada seluruh karyawan demi tercapainya tujuan dan 
keberhasilan Perseroan. Tingkat keterikatan karyawan ini 
juga menggambarkan bagaimana kesiapan Pegadaian akan 
menjadi High Performing Organization, dan siap berkompetisi 
baik pada industri keuangan nasional maupun regional.

Employee Engagement Survey Pegadaian yang dilakukan 
pada tahun 2019 diikuti sebanyak 94% atau sebanyak 12.468 
insan Pegadaian telah berkontribusi memberikan suaranya 
melalui survei ini. Pada tahun-tahun sebelumnya survei telah 
dilakukan di Pegadaian, namun terdapat beberapa perbedaan 
signifikan pada survei di tahun 2019 ini yang dinamakan 
dengan SOLiD atau Suara Online insan Pegadaian.
•	 Perbedaan yang pertama adalah pelaksanaan survei 

yang dilakukan dengan cara sensus atau melibatkan 
seluruh populasi insan Pegadaian yang memiliki niK di 
seluruh indonesia.

•	 Perbedaan kedua, metode yang digunakan adalah Gallup 
yang membagi kelompok engagement menjadi: Engaged, 
Disengaged dan Actively Disengaged dimana pada tahun 
sebelumnya metode yang digunakan adalah Metode 
Aon Hewitt dengan pembagian kelompok engagement 
menjadi Say (Berbicara positif mengenai perusahaan), 
Stay (Tetap bekerja pada perusahaan tersebut), Strive 
(Memberikan pekerjaan di atas ekspektasi yang diberikan) 
yang membagi kelompok engagement menjadi: Engaged, 
Disengaged dan Actively Disengaged. Menurut Gallup, 
Kelompok Engaged adalah penggerak, mereka tahu 
apa yang diharapkan dari peran mereka oleh karena 
itu mereka dapat memenuhi dan mencapainya. Secara 
konsisten mereka melakukan pekerjaan dengan standar 
yang tinggi. Kelompok kedua adalah Disengaged atau 
karyawan yang tidak terikat (not engaged). Kelompok 
Disengaged cenderung untuk berkonsentrasi pada tugas-
tugas daripada sasaran-sasaran atau hasil yang mereka 
harapkan untuk diselesaikan saja. Actively Disengaged 
adalah kelompok yang secara aktif melepaskan diri. Hampir 
segala sesuatu secara konsisten mereka tentang, atau 
lawan. Mereka menyebarkan benih-benih negatif dalam 
setiap kesempatan.

•	 Perbedaan yang ketiga, pada butir pernyataan-pernyataan 
pada Survei SOLiD memiliki benchmarking sehingga 
Perseroan bisa mengetahui posisi atau keadaan Perseroan 
kita jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Hasil dari Survei SOLiD menunjukkan 5% Karyawan 
Pegadaian adalah Engaged, 90% Disengaged, dan 5% 
Actively Disengaged. Hasil Survei SOLiD menunjukkan 
bahwa Pegadaian harus melakukan aksi untuk meningkatkan 
Engagement Level di Pegadaian.

Selain dari nilai Engagement, Survei SOLiD menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata kepuasan Karyawan adalah 4,03, yang 
berarti Karyawan Pegadaian sudah cukup puas bekerja di 
Pegadaian. Hal ini tercermin pula dari angka nPS (Net Promoter 
Score) Pegadaian yakni 34%, angka tersebut cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan persentase dunia dengan nilai nPS 14%. 
Jika dilihat dari hasil skor pada keterikatan (engagement) dan 
kepuasan karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa Karyawan 
Pegadaian sudah puas dan berada pada “zona nyaman” 
dalam bekerja walau belum maksimal dalam berinovasi dan 
menggerakkan perusahaan secara kompetitif.

Perkembangan Pengelolaan SDm ke 
DePan

Dengan kebijakan Talent Management System yang digunakan 
Perseroan maka pengelolaan SDM ke depan semakin lebih 
terencana hal ini mulai pembuatan Man Power Planning 
(MPP) yang berlanjut dengan penjaringan talenta, pengukuran 
kinerja dan kompetensi yang berujung pada pemetaan talenta 
karyawan sehingga Perseroan dapat mudah untuk membuat 
desain pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan 
Perseroan dengan memperhatikan aspirasi karyawan. Program 
pengembangan SDM akan disesuaikan sehingga karyawan 
dapat bekerja dengan kompetensi yang baik dan berujung 
pada kinerja Perseroan secara keseluruhan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA
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TEKNOLOGI 
INfORMASI

SiStem teknologi informaSi

Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi 
mengharuskan Perseroan untuk menata dan membenahi 
diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk 
dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, 
serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah 
melalui layanan berbasis teknologi informasi. Dalam era 
globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan 
salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan 
layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang 
memungkinkan Perseroan menyediakan produk dan jasa 
kepada nasabah, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, 
serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang 
tepat untuk kelangsungan usaha.

kebiJakan StrategiS teknologi 
informaSi

Tahun 2019 Pegadaian telah menetapkan strategi yang telah 
disusun dalam RKaP 2019 dan mengambil tema Becoming 
Digital Financial Company strengthening internal capabilities, 
branch transformation and digital lending. Salah satu fokus 
strategi tahun 2019 adalah membangun sistem Ti yang mampu 
mendorong kemajuan bisnis, digitalisasi program pemasaran 
serta digitalisasi proses bisnis.

Untuk dapat mencapai target Pegadaian menjadi perusahaan 
keuangan digital, maka telah ditetapkan inisiatif strategis Ti 
diantaranya adalah:
1. Penerapan Single Sign On (SSO) pada aplikasi core
2. Penerapan email corporate berbasis cloud dan manage 

service
3. Privilege Account Management untuk mengurangi risiko 

breach and misconfiguration
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4. Enhancement Internet Firewall DC-DRC
5. Membangun aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP)
6. Pembangunan management next data generation
7. Penerapan Cloud pada aplikasi Non-Core
8. Standarisasi Hardware
9. Membangun aplikasi Lead Management System (LMS)
10. Membangun aplikasi Customer Relationship Management 

(CRM)
11. Enhancement API Microservices
12. Membangun aplikasi baru platform API dan Middleware
13. Membangun aplikasi seluler untuk bisnis baru

Seluruh inisiatif strategis tersebut dituangkan dalam 
perencanaan sistem teknologi informasi Pegadaian, dengan 
menetapkan visi “Menjadi the Best Modern Technology Enabler 
Service Provider, yang memberikan pengalaman penggunaan 
teknologi yang terbaik”. Visi tersebut diaplikasikan dalam 
Master Plan Ti tahun 2019-2023 dan terdiri dari 4 (empat) 
pilar sasaran strategis, yaitu:
1. Penguatan kapabilitas organisasi
2. Peningkatan kemampuan sistem pendukung bisnis
3. Peningkatan kemampuan layanan dan keamanan sistem 

informasi
4. Transformasi teknologi informasi

Untuk dapat mencapai visi tersebut, Pegadaian telah 
merancang strategi di bidang teknologi informasi jangka 
panjang, roadmap di bidang teknologi informasi ini dirancang 
dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi bisnis serta 
perkembangan teknologi yang ada. adapun roadmap teknologi 
informasi Pegadaian secara high level dapat digambarkan 
sebagai berikut:

No Roadmap fokus Tahun 2019

1 Roadmap IT Governance Fokus untuk penyusunan dan 
penetapan kebijakan

2 Roadmap Untuk Mencapai 
Maturity Level COBIT

Fokus untuk mencapai 
maturity level tiga

3 Roadmap untuk modernisasi 
arsitektur aplikasi

Modernisasi arsitektur aplikasi 
tahap 1

4 Roadmap untuk transformasi 
infrastruktur TI

Fokus untuk menuju digital 
infrastruktur dengan mulai 
membangun kapabilitas baru

5 Roadmap untuk 
meningkatkan ketahanan 
Cyber Security

Fokus untuk menuju 
kapabilitas Cyber Security

6 Roadmap untuk membangun 
next generation data 
management

Fokus untuk mempersiapkan 
Next Generation Data 
Management

ProSeS Pengembangan SiStem 
informaSi Dari maSa ke maSa

Pengembangan dan roadmap sistem informasi di Pegadaian 
dilakukan secara bertahap dalam 6 (enam) fase, dengan rincian 
sebagai berikut:
1. Fase 1

Pada fase ini belum menggunakan layanan teknologi 
informasi untuk mendukung proses bisnis, seluruh kegiatan 
transaksi bisnis dilakukan secara manual

2. Fase 2
Pada fase kedua Pegadaian telah mengembangkan sistem 
informasi untuk mendukung proses transaksi bisnis, namun 
sistem aplikasi yang digunakan masih terdistribusi dan 
pelaporan dilakukan secara berkala (batch) baik secara 
harian, mingguan maupun bulanan dan dikonsolidasi di 
kantor pusat setiap bulan

3. Fase 3
Dengan adanya kebutuhan dukungan teknologi informasi 
yang semakin cepat untuk kebutuhan bisnis, maka pada 
fase ini Pegadaian telah berhasil mengembangkan sistem 
aplikasi core terpusat dan dapat diakses secara online 
realtime dari seluruh outlet di indonesia. Sehingga seluruh 
transaksi dan pelaporan dapat dieksekusi dan dikonsolidasi 
pada hari yang sama. Proses migrasi online dilakukan 
secara bertahap untuk seluruh outlet.

4. Fase 4
Omni Channel
Pada fase ini Pegadaian memaksimalkan jumlah Outlet 
untuk melakukan kerjasama dengan berbagai mitra 
untuk pembayaran Multi Payment, Remittance, Disbursal 
dan kemudian diteruskan pada tahap produk - produk 
Pegadaian yang di-channel-kan dengan mitra dan Bank. 
Pada fase ini, pegadaian telah berkembang ke tahap 
Omni Channel, yakni model bisnis lintas channel yang 
mengutamakan pengalaman nasabah. nasabah dari 
perusahaan yang mempraktikkan Omni Channel dapat 
bertransaksi dengan menggunakan berbagai channel 
sekaligus baik online maupun offline. 

TEKNOLOGI INfORMASI
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Saat ini Pegadaian telah mengadopsi fase ini, yakni dalam hal pembayaran. Di PDS, tidak perlu melakukan pembayaran 
secara offline atau datang ke bank terdekat. namun PDS sudah terintegrasi dengan Bank-Bank nasabah sehingga proses 
transaksi sudah dapat secara otomatis dilakukan secara online pada aplikasi tersebut. Selain itu, dengan nasabah juga 
dapat melakukan transaksi beberapa produk pegadaian melalui PDS tanpa harus datang langsung ke outlet terdekat.

Single Channel Multi Channel Cross Channel Omni Channel

Big Data Pysical Store

Mobile

Social Media

CRM

Online

5. Fase 5
Mobile Apps
Pada fase 5 ini, Pegadaian memiliki sebuah mobile apps 
untuk memenuhi kebutuhan pasar yakni transaksi secara 
online menggunakan Pegadaian Digital Service (PDS), 
agen untuk transaksi agen, P4D untuk pengajuan kredit 
dan sebagainya.

6. Fase 6
AI dan Machine Learning
Pada Fase ini, Pegadaian telah mengembangkan 
bisnis berbasis data driven decision, Pegadaian telah 
memanfaatkan data dan mengembangkannya berbasis 
Data Analytic. Disini Pegadaian bermain menerapkan 
Machine Learning dengan membuat Credit Scoring 
nasabah dan E-KYC yang berbasis Artificial Intelligence. 
Pada fase ini terdapat beberapa inisiatif yang sudah dan 
akan terus dikembangkan diantaranya:

a. Agile development dalam Model Squad.
Dalam tahap ini sistem kerja pengembangan dan 
integrasi menggunakan sistem Agile yang dibuatkan 
dalam sebuah lingkungan kerja Squad.

Agile Development Methods adalah sekelompok 
metodologi pengembangan perangkat lunak 
yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama 
atau pengembangan sistem jangka pendek yang 
memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap 
perubahan dalam bentuk apapun.

Squad adalah kelompok orang yang mempunyai 
tujuan tertentu dan beranggotakan dari bagian-
bagian lain yang bertujuan untuk mempercepat 
proses Development.
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b. Microservices.
Dalam perkembangannya sistem Pegadaian yang 
terus tumbuh dan bertambahnya jumlah layanan serta 
produk, maka dalam tahap ini sistem tersebut sudah 
saatnya dipisahkan sesuai dengan bagian bagian 
khusus sehingga meminimalisir ketergantungan 
dengan sistem yang lain.

c. Platform Big Data.
Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan analisa, 
Pegadaian mengembangkan sebuah platform Big Data 
untuk kebutuhan bisnis, yang pada akhirnya setiap 
keputusan dapat memiliki latar belakang data dan 
informasi yang akurat.

d. Menyediakan Self-service Reporting Factory
Sesuai dengan arah roadmap inisiatif transformasi 
khususnya di bidang Gen-Z technology yaitu 
membangun next generation data management 
dengan menyediakan Self-service Reporting Factory 
untuk dashboard dan laporan yang dapat disesuaikan. 
Dengan adanya Self-service Reporting Factory setiap 
unit bisnis dapat melakukan analisa serta visualisasi 
data secara mandiri, tidak tergantung dari tim MiS 
serta dapat memaksimalkan pengolahan data yang 
telah disediakan oleh tim MiS.

Pengembangan teknologi informaSi 
yang terintegraSi

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat saat 
ini mengharuskan Perseroan untuk mampu beradaptasi dan 
mengimplementasikan teknologi informasi yang handal untuk 
dapat bersaing dalam industri jasa keuangan. Berdasarkan hal 
tersebut maka Perseroan melakukan transformasi teknologi 
dengan membangun sistem aplikasi online yang terintegrasi 
secara realtime serta melakukan digitalisasi proses bisnis 
dengan meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), 
diantaranya adalah:
1. Penerapan Single Sign On (SSO) dimana terintegrasinya 

seluruh aplikasi surrounding.
2. lntegrasinya Core business Application dengan lembaga 

dan instansi Pemerintah:

•	 Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk 
Costumer 10 Number (e ktp).

•	 Kementerian Keuangan terkait penyaluran kredit ultra 
mikro

•	 Kerjasama layanan yang terintegrasi dengan pihak 
lain, antara lain:
- PT Pefindo untuk melakukan kebutuhan kredit 

skoring
- Perbankan baik BUMn maupun Swasta (PT Bni 

(Persero) Tbk, PT BRi (Persero) Tbk, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, PT BCa Tbk, dll) terkait 
implementasi Host To Host maupun layanan aTM

- PT Jasa Raharja (Persero) terkait asuransi barang 
dan nasabah.

aplikasi tersebut dikembangkan untuk menjawab tantangan 
bisnis, dimana saat ini proses bisnis sudah mulai bergeser ke 
arah digital yang ditandai dengan munculnya startup, fintech 
serta perkembangan pasar e-commerce.

Dengan adanya layanan digital yang semakin memudahkan 
nasabah untuk mengakses layanan Pegadaian tanpa ada 
batasan media transaksi. Di sisi lain, dengan adanya layanan 
yang dapat diakses oleh semua pihak menimbulkan adanya 
risiko dari sisi cybersecurity. Berdasarkan hal tersebut, 
Pegadaian juga meningkatkan ketahanan cybersecurity 
dengan mengimplementasikan system cybersecurity yang 
modern dan selalu up to date untuk dapat menuju standar 
keamanan sistem yang berlaku.

Selain memperkuat infrastruktur teknologi informasi, Pegadaian 
juga telah menerapkan tala kelola teknologi informasi yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
(GCG) dalam kegiatan operasionalnya, sebagai bagian 
integral dari enterprise governance agar dapat menjamin 
pemanfaatan dari implementasi teknologi informasi yang 
baik. Pelaksanaan IT Governance atau tata kelola teknologi 
informasi yang baik di Pegadaian sesuai dengan standar tata 
kelola teknologi informasi dengan framework yang mengacu 
kepada referensi tata kelola teknologi informasi internasional 
yang telah diterima secara luas dan teruji implementasinya 
seperti COBiT, iTiL, iSO 27001, iSO 38500, TOGaF dan PMBOK 
dengan memperhatikan aturan-aturan best practice, regulator 
dan stakeholder agar penggunaan Teknologi lnformasi sesuai 
dengan tujuan Perseroan.

TEKNOLOGI INfORMASI
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Pengembangan mObilE appliCatiOn

Pengembangan mobile application Pegadaian Digital Service 
(PDS) telah dilakukan Pegadaian sejak akhir tahun 2017, dan 
mulai di-publish ke masyarakat secara masif pada tahun 2018, 
untuk transaksi yang dapat dilayani melalui PDS meliputi 
collection, payment dan tabungan emas. Hingga akhir tahun 
2019 PDS Pegadaian telah diunduh lebih dari 1 juta kali. dengan 
komposisi detail sebagai berikut:

user  PDS by  usia

16,50%

19,17%

17,90%15,51%

16,89%

11,03%

2,47%

20 – 25 - 239,570

31 – 35 - 259,926

36 – 40 - 225,275

< 20 - 25,832

41 – 45 - 160,216

> 45 - 245,294
26 – 30 - 286,201

 Perempuan - 911,087 Laki-laki - 556,182

37,91%

62,09%

uSER  PDS by gender

 Transaksi Buyback 19,18%
 Transaksi Cicil 11,73%
 Multi Payment 0.09%
 Transaksi Order 0.00%
 Buka Rekening 7.72%
 Top Up Tabungan Emas 35.66%
 Transaksi Tebus 23.47%
 Transaksi Transfer Tabungan Emas 0.13%
 Top Up 0.00%
 Transaksi Ulang Gadai 2.02%

amount by  Jenis transaksi

19,18%

11,73%

7,72%

35,66%

24,47%

2,02%

Dengan adanya aplikasi PDS dapat dilihat bahwa layanan 
Pegadaian saat ini mulai menarik minat generasi millennial 
untuk bertransaksi di Pegadaian. Hal ini tentunya memberikan 
peluang bagi Pegadaian untuk terus mengembangkan 
bisnisnya dalam rangka menghadapi persaingan dan mencapai 
tujuan Perseroan. Dimana Pegadaian ingin terus hadir di tengah 
semua kalangan lapisan masyarakat, melalui beragam produk 
yang terus diselaraskan dengan perkembangan teknologi.
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inveStaSi teknologi informaSi

Untuk dapat memberikan support dalam mencapai tujuan perusahaan Pegadaian telah melakukan investasi yang cukup signifikan 
dalam bidang teknologi informasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, Perseroan menerapkan strategi 
investasi dengan melakukan pengembangan investasi sistem informasi melalui pengembangan investasi dan perbaikan 
efektivitas usaha pada penerapan aplikasi teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi Perseroan. 
adapun rincian investasi Teknologi informasi untuk tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

investasi teknologi informasi tahun 2019

No Investasi Biaya Investasi
(Rp)

1 Pengadaan Tambahan Perangkat Video Conference dan maintenance untuk Kelas dan Pengajar 
pada Pusdiklat Surabaya

1.826.000.000

2 DC-DRC Upgrade RAM Server Surrounding Production 1.799.500.000

3 Pengadaan Perangkat Enhancement Firewall Internet DC - DRC 4.745.902.378

4 Pengadaan privilage account management (PAM) 4.085.756.391

5 Pengadaan appliance Aplikasi Performance Monitoring [APM] 6.299.700.000

6 Pengadaan perangkat switch untuk ruangan di Kantor Pusat (penambahan kapasitas port switch) 246.805.998

7 Pengadaan perangkat wireless solution di gedung wisma bhakti 215.000.000

8 Pengadaan cabling dan rack DC 630.000.000

9 Pengadaan ERP 64.041.917.393

10 Pengadaan perangkat e-kiosk 429.550.000

11 Penambahan memori Solarwind 300.000.000

12 Pengadaan Access Point Pusdiklat Surabaya 215.000.000

13 Pengadaan perangkat Kompressor PAC Data Center 240.000.000

14 DC-Pengadaan Perangkat Backup Untuk Server Surrounding 4.840.000.000

15 Peremajaan kabel jaringan (LAN) pada Kanwil, CPP dan UPC Seluruh Indonesia dan kantor Pusat 9.600.000.000

16 Pengadaan Appliance Big Data 34.650.185.020

17 Pengadaan perangkat security operation center 13.789.800.000

18 Peremajaan perangkat video conference 5.900.000.000

19 Pengadaan appliance Data Quality Management 8.275.675.000

20 Pengadaan Server Production MIS 17.649.500.000

21 Perpanjangan license Icewarp Mail Server Pegadaian 355.500.000

22 Pengadaan license antivirus untuk kanwil selindo 606.089.000

23 Enhancement API Core Pegadaian Menggunakan Microservices 4.840.000.000

24 Pengadaan Pengembangan Aplikasi Gadai Efek 1.334.000.000

25 Pengadaan Sistem Pelaksanaan dan Pengukuran Employee Engagement Survey 966.900.000

26 Pengadaan Database Security Tools 2.315.804.652

27 Pengadaan License Security Enchanchment 4.370.784.000

28 Pengadaan Software SKETCHUP dan SUPODIUM 141.000.000

Jumlah 194.710.369.832

TEKNOLOGI INfORMASI
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biaya inveStaSi teknologi informaSi 
2019

Realisasi Biaya
(Rp)

Anggaran
(Rp)

Pencapaian
(%)

Investasi 
Teknologi 
Informasi

194.710.369.832 346.457.307.500 56,20%

Seperti yang telah dijelaskan di atas, realisasi investasi Ti yang 
dilakukan Pegadaian di tahun 2019 sebesar Rp194,71 miliar, 
atau 56,20% dari anggaran investasi Ti tahun 2019 sebesar 
Rp346,46 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi 
investasi Ti tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 
236,18% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp57,92 miliar.

Biaya Investasi Teknologi Informasi 
Tahun 2018-2019
(orang)

20192018

57.918.284.825

194.710.369.832

MEninGKaT
236,18%

ROadmap Dan ProyekSi 
Pengembangan teknologi informaSi 
ke DePan

Pegadaian telah merancang strategi di bidang teknologi 
informasi jangka panjang, roadmap atau peta jalan di bidang 
teknologi informasi ini dirancang dan disesuaikan dengan 
kebutuhan dari kondisi bisnis serta perkembangan teknologi 
yang ada. Dengan arah transformasi Perseroan menuju ke arah 
digital teknologi, roadmap bidang teknologi informasi juga 

menyesuaikan dengan mempersiapkan arah yang mendukung 
teknologi digital tersebut. adapun roadmap dan proyeksi 
pengembangan teknologi informasi Pegadaian dari tahun 
2019-2023 adalah sebagai berikut:
•	 Meningkatkan arsitektur aplikasi agar selaras dengan 

prioritas bisnis
•	 Membangun manajemen data next generation
•	 Melakukan upgrade infrastruktur
•	 Merombak organisasi dan tata kelola iT
•	 Membangun digital center of excellence untuk penerapan 

delivery model baru dan Analytics Lab
•	 Mempercanggih ketahanan cybersecurity
•	 Mengembangkan bisnis KTa baru untuk perorangan
•	 Develop digital/ending business for micro
•	 Mengelola inisiatif fee-based income
•	 Meluncurkan distribusi produk pihak ketiga
•	 Membangun kemitraan dengan instansi logistik
•	 Menyediakan layanan KYC (Know Your Customer)

Dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan Pegadaian 
telah menyusun roadmap teknologi digital untuk tahun 2019-
2020, yakni sebagai berikut:

Tahun Roadmap Keterangan

2019-2020 Raodmap IT 
Governance

Fokus untuk 
penyusunan dan 
penetapan kebijakan

Roadmap untuk 
mencapai Maturity 
level COBIT

Fokus untuk mencapai 
maturity level tiga

Roadmap untuk 
modernisasi arsitektur 
aplikasi

Modernisasi arsitektur 
aplikasi tahap 1

Roadmap untuk 
transformasi 
infrastruktur TI

Fokus untuk 
menuju digital 
infrastruktur dengan 
mulai membangun 
kapabilitas baru

Roadmap untuk 
meningkatkan 
ketahanan Cyber 
Security

Fokus untuk menuju 
kapabilitas Cyber 
Security

Roadmap untuk 
membangun next 
generation data 
management

Fokus untuk 
mempersiapkan Next 
Generation Data 
Management
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Nasabah mau melakukan 
pembayaran BPJS dan PLN 
dimana saja?

Gampang, pembayaran BPJS dan PLN 
bisa dilakukan lewat Pegadaian Digital loh.
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Tata Kelola 
Perusahaan
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PrinsiP UmUm TaTa Kelola 
Perusahaan yang Baik

“regulator bersama-sama dengan berbagai pihak 
yang menaruh perhatian terhadap perkembangan 
gcg di indonesia memberikan penegasan yang 
kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis 
antara entitas usaha dan pemangku kepentingan.”
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Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau sustainability development, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good 
Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi 
yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang 
berkelanjutan hingga masa-masa mendatang. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha 
yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang 
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Ruang Lingkup GCG

Transparansi

kewajaran

independensi

responsibilitas

akuntabilitas

Pemerintah kreditur

CustomerPemasok

Governance korporat 
dalam arti luas

Governance korporat
dalam arti sempit

karyawan/staf

Pejabat Pejabat

Masyarakat

Management Corporate

Direksi

ruPs Dewan
komisaris

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan 
penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Saat ini, 
prinsip-prinsip penerapan GCG mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis pada dunia 
usaha, dengan mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan 
yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan 
pemangku kepentingan dan Perseroan yang berlandaskan etika.
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KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola seCara 
BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian

DasaR-DasaR Dan Komitmen 
PeneRaPan tata KeLoLa PeRusahaan 
yanG BaiK

KOmITmeN PeGaDaIaN aTaS PeNeRaPaN TaTa 
KeLOLa PeRuSahaaN yaNG BaIK

Perseroan menyadari, penerapan GCG secara sistematis dan 
konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan 
oleh Perseroan. Penerapan GCG pada Perseroan diharapkan 
dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 
tanpa mengabaikan kepentingan pemangku lainnya.

Praktik GCG terus dikembangkan Perseroan sebagai 
komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan 
implementasi GCG di lingkup keorganisasian Perseroan, di 
mana hal ini memberikan Perseroan kepercayaan diri dalam 
menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas 
usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 19/
KeP/DK.GD/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Peraturan 
Direksi Perusahaan No. 38 Tahun2017 tanggal 28 Desember 
2017 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG 
Code), bahwa organ Tata Kelola Perusahaan harus senantiasa 
memastikan tercapainya pengelolaan Perseroan yang selaras 
dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang 
terinspirasi oleh Pedoman umum GCG oleh Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG).

Prinsip Dasar tata Kelola Perusahaan yang Baik

GOVERNANCE OUTCOME:

RuPs hubungan dengan pemangku 
Kepentingan, Pelaporan & Keterbukaan

Dewan Komisaris & organ manajemen Risiko dan 
Pengendalian internal

Direksi & organ

GCG manual Kebijakan dan Keputusan

Perencanaan strategis

manajemen Kinerja

GOVERNANCE PROCESS:

GOVERNANCE OUTCOME:
CORPORATE CITIZENSHIP

GOVERNANCE COMMITMENT

RJPP,  RKaP
Visi ,  mis i , 

Ni la i
Kode et ik , 

Pakta 
Integr i tas

Principles: Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness (Tarif)

Penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan berdasarkan pada Peraturan Direksi No. 38 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 
2017 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code), dengan penjelasan sebagai berikut.

Prinsip transparansi

Penjelasan:
yaitu keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 
kegiatan Perseroan. Prinsip tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan dan menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan.

Penerapan di Pegadaian:
memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat antara lain penyusunan annual report secara tepat waktu, dan menyampaikan 
informasi melalui website ter-update.
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KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola seCara 
BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian

Prinsip akuntabilitas

Penjelasan:
yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif. lmplementasi atas prinsip tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan cara memberikan kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara 
mempertanggungjawabkannya.

Penerapan di Pegadaian:
menyusun tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris dan direksi (board manual) serta struktur organisasi Tata Kerja (soTK).

Prinsip Responsibilitas

Penjelasan:
yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Praktik atas prinsip tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, melaksanakan tanggung jawab 
terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penerapan di Pegadaian:
•	 Kebijakan dan keputusan Perseroan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•	 Penyampaian pembayaran pajak dan pelaporan kepada regulator tidak terlambat (tepat waktu).

Prinsip Kemandirian

Penjelasan:
yaitu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan. sebagai implementasi prinsip 
tersebut, organ Perseroan beserta jajarannya harus menjalankan dengan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Penerapan di Pegadaian:
dewan Komisaris, direksi dan Karyawan di setiap pengambilan keputusan bebas dari benturan kepentingan, tidak dibawah intervensi pihak lain dan 
tidak terdapat kepentingan pribadi.

Prinsip Kewajaran

Penjelasan:
yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. dalam praktiknya, Perseroan harus selalu memberikan jaminan perlakuan yang sama dan kesetaraan baik pada pemegang 
saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di Pegadaian:
memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk menduduki jenjang karir dan memberikan kesempatan pada stakeholders untuk 
mengakses layanan Perseroan (Pengadaan Barang dan jasa dan lain-lain).

TuJuaN PeNeRaPaN GCG DI LINGKuP PeGaDaIaN

Tujuan penerapan GCG di Perseroan selaras dengan tujuan penerapan GCG di Badan usaha milik Negara (BumN) yang tercantum 
dalam Peraturan menteri Negara BumN No. PeR-01/mBu/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BumN sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri BumN No. PeR-09/mBu/2012, yakni:
1. mengoptimalkan nilai Perseroan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, 

sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 

kemandirian organ Perseroan.
3. mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

4. meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional melalui kinerja optimal Perseroan.
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KemITRaaN BeRSama PemeGaNG Saham DaN 
PemaNGKu KePeNTINGaN

Sebagai entitas usaha, Perseroan menjalankan prinsip GCG 
sebagai kaidah hubungan dengan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan. Pemegang saham Perseroan memiliki 
hak yang diatur dalam undang-undang, dimana terdapat Rapat 
umum Pemegang Saham (RuPS) yang berfungsi sebagai 
forum bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya.

Di samping itu, prinsip penerapan GCG di lingkup Perseroan 
juga dilakukan dengan mengakui hak dan membangun 
hubungan dengan pemangku kepentingan, baik yang 

ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan 
maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong 
kerja sama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, 
lapangan pekerjaan, dan keberlanjutan Perseroan. Pemangku 
kepentingan secara umum terbagi menjadi 2 (dua): internal 
mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan; dan 
pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, 
konsumen/nasabah, investor, rekanan/pemasok/vendor, dan 
masyarakat khususnya di sekitar lokasi usaha Perseroan. Baik 
pemegang saham maupun pemangku kepentingan memiliki 
perhatian yang besar terhadap kelangsungan Perseroan, 
dimana kemitraan tercipta sebagai bentuk keberlanjutan 
Perseroan hingga ke masa-masa mendatang.

KemITRaaN PeGaDaIaN DeNGaN PemeGaNG Saham DaN PemaNGKu KePeNTINGaN

Pegadaian

Pemerintah Republik Indonesia
selaku Pemegang saham sekaligus 
Pemangku Kepentingan (Regulator)

Pemegang saham

Pemangku 
kepentingan internal

Pemangku 
kepentingan eksternal

Dewan komisaris
& Direksi

konsumen Pelanggan
Masyarakat

investor

Perusahaan Pesaing

rekanan Vendor

karyawan

Pemangku kepentingan

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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DaSaR PeNeRaPaN GCG PeRuSahaaN

Perseroan menempatkan pedoman GCG sebagai acuan bagi 
manajemen dan seluruh Insan Perseroan dalam menjalankan 
aktivitas bisnis dan operasional di lingkungan kerja. Pedoman 
GCG Perseroan secara berkesinambungan memberikan 
standar terbaik dalam menjalin hubungan harmonis dengan 
pemangku kepentingan guna menjaga pertumbuhan jangka 
panjang bagi Perseroan.

Komitmen penerapan GCG tersebut dilaksanakan melalui 
penguatan infrastruktur yang dimiliki, termasuk meningkatkan 
sistem dan prosedur bisnis dengan penerapan struktur tata 
kelola yang mendukung pelaksanaan GCG di lingkungan 
Perseroan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
pada Perseroan berdasarkan pada Peraturan Direksi Nomor 
38 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pedoman 
Good Corporate Governance (GCG Code).

Perseroan memiliki komitmen penuh dan secara konsisten 
menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada 
beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perseroan 
dalam penerapan GCG, yaitu:
1. uu No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha milik Negara.
2. uu No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan 

hukum Perusahaan umum (Perum) Pegadaian menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero).

4. Peraturan menteri BumN No.PeR-01/mBu/2011 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada Badan usaha milik Negara.

5. Peraturan menteri BumN No.PeR-09/mBu/2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan menteri Negara BumN 
No.PeR-01/mBu/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada Badan usaha milik Negara.

6. Peraturan menteri BumN No.PeR-01/mBu/01/2015 
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan Kementerian BumN.

7. Peraturan menteri BumN No.PeR-02/mBu/02/2015 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan 
Pengawas BumN.

8. Peraturan menteri BumN No.PeR-03/mBu/02/2015 tentang 
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
anggota Direksi BumN.

9. Keputusan menteri BumN No.KeP-101/mBu/2002 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan 
(RKaP).

10. Keputusan menteri BumN No.KeP-102/mBu/2002 tentang 
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

11. Keputusan Sekretaris menteri Negara BumN No SK-16/S.
mBu/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 
Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada BumN.

12. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat edaran OJK 
No.32/SeOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Terbuka.

13. POJK No. 31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang 
usaha Pergadaian

14. anggaran Dasar Perusahaan.
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JeJaK LanGKah Dan Peta JaLan PenGemBanGan 
tata KeLoLa PeRusahaan yanG BaiK

JeJaK LaNGKah DaN PeRJaLaNaN PeRKemBaNGaN GCG PeGaDaIaN

Fokus Pegadaian untuk membangun dan menerapkan prinsip dan praktik GCG sejalan dengan pembenahan industri dan dunia 
usaha oleh Pemerintah Indonesia selaku regulator. Sejak tahun 2008, Pegadaian telah melakukan asesmen GCG oleh pihak 
independen, dan terus melakukan perbaikan sejalan dengan komitmen Pegadaian dalam penerapan prinsip dan praktik GCG.

asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 83,27

asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 87,41

•	 asesmen gcg BPKP, mendapatkan skor 78,78
•	 Pembuatan Pedoman gcg, coc dan board manual

asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 89,22

asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 91,63

asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 94,19

•	 asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 96,19
•	 survei Pemahaman terhadap gCg Code, Code of Conduct (coc) dan Pedoman Pengendalian gratifikasi (PPg), 

oleh pihak independen
•	 Pengkinian Pedoman gcg, coc dan board manual, didampingi oleh pihak independen

•	 asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 98,21
•	 sampling penerapan gcg di 6 Kanwil oleh pihak independen
•	 Pembentukan Komite Kredit, Komite aset dan liabilitas (alco), Komite Produk, Komite investasi dan Kapital, dan 

Komite human Capital, yang seluruhnya berada dibawah direksi.
•	 survei Pemahaman terhadap gCg Code, coc, PPg dan Whistleblowing System (wBs) oleh Tim survei Pegadaian
•	 Pengesahan Kebijakan business Continuity management System (Bcms)
•	 Pengesahan Tentang Budaya Kerja

•	 asesmen gcg oleh pihak independen, mendapatkan skor 98,45
•	 Pembentukan Komite nominasi & remunerasi yang disatukan dengan Komite manajemen risiko di bawah dewan Komisaris
•	 Pengukuran Tingkat Pemahaman terhadap gCg Code, coc, PPg dan wBs oleh divisi Compliance
•	 Pembentukan Komite Teknologi informasi dibawah direksi.
•	 Pengkinian gCg Code dan Code of Conduct.
•	 Pengesahan road map gcg 2019 – 2023.
•	 Pengesahan road map manajemen risiko.
•	 Pengesahan Tata Kelola Kebijakan Perusahaan.
•	 Pengesahan Kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
•	 Pedoman Penilaian Profil risiko
•	 Pedoman Pengendalian gratifikasi.

2008

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. 
adapun perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:
1. Pada tahun 2019, terdapat perubahan nama Komite manajemen Risiko menjadi Komite manajemen Risiko & Remunerasi 

dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KeP-03/KP/DK.GD/04/2019 tanggal 1 april 2019.
2. Tindak Lanjut Area of Improvement (aoI) hasil assessment GCG Tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi yang 

berhasil ditindaklanjuti selama tahun 2019 adalah sebanyak 8 rekomendasi dan sisanya masih dalam proses.
3. melakukan sosialisasi LhKPN & asistensi Pengisian e-LhKPN PT Pegadaian (Persero) tanggal 18 Februari 2019 guna 

memberikan pemahaman kepada Wajib Lapor
4. Sosialisasi GCG Code, Code of Conduct (CoC), Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Whistleblowing System 

(WBS) kepada seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dan Kantor Pusat yang dilakukan melalui metode e-learning pada saat 
pengukuran tingkat pemahaman GCG.

5. Pengukuran tingkat pemahaman terhadap GCG Code, Code of Conduct, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing 
System yang dilaksanakan mulai tanggal 18 November sampai dengan 30 November 2019, adapun hasil pengukuran yang 
telah dilakukan adalah sebagai berikut:

no
aspek 

Pengukuran 
Pemahaman

Dewan komisaris Direksi & seVP Organ Dewan komisaris karyawan

skor Predikat skor Predikat skor Predikat skor Predikat

1 Pemahaman 
gCg Code

100,00 sangat 
Paham

96,75 sangat 
Paham

96,67 sangat 
Paham

90,84 sangat 
Paham

2 Pemahaman 
Code of 
Conduct 
(coc)

100,00 sangat 
Paham

100,00 sangat 
Paham

98,33 sangat 
Paham

94,17 sangat 
Paham

3 Pemahaman 
Pedoman 
Pengendalian 
gratifikasi

98,33 sangat 
Paham

97,50 sangat 
Paham

98,33 sangat 
Paham

92,40 sangat 
Paham

4 Pemahaman 
Whistle 
blowing 
System (wBs)

88,33 sangat 
Paham

95,00 sangat 
Paham

90,00 sangat 
Paham

76,26 Paham

Tingkat Pemahaman:
86,00 - 100,00 = sangat Paham

71,00 - 85,00 = Paham

56,00 - 70,00 = cukup Paham

41,00 - 55,00 = Kurang Paham

0 - 40,00 = Tidak Paham

6. Pelaksanaan Assessment Penerapan GCG Tahun 2019 yang mulai dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 s.d 17 
Januari 2020 menghasilkan skor sebesar 98,45%. hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Pegadaian (Persero) 
pada tahun 2019 telah mencapai kualifikasi “Sangat Baik”.

7. Pengkinian Pedoman GCG Code dengan hasil Peraturan Direksi No. 181 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Direksi No. 38 tahun 2017 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code).

8. Pengkinian Pedoman Standar etika Perusahaan (Code of Conduct) dengan hasil Peraturan Direksi No. 182 Tahun 2019 
tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 40 tahun 2017 tentang Pedoman Standar etika 
Perusahaan (Code of Conduct).

9. Diterbitkannya Piagam Komite manajemen Risiko, Remunerasi & Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 
10/KeP/DK.12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
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10. Diterbitkannya Kebijakan manajemen Risiko melalui 
Peraturan Direksi No 187 Tahun 2019 tanggal 26 
Desember 2019.

11. Pengkinian Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan 
hasil Peraturan Direksi No 75 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 
2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

12. Penerapan Program anti Pencucian uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (aPu & PPT) berdasarkan Peraturan 
Direksi No. 13 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang 
Pedoman Penerapan Program anti Pencucian uang (aPu) 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Penyampaian 
Laporan Bulanan aPu-PPT kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris sebagai perwujudan pengawasan aktif Direksi 
dan Dewan Komisaris. Selama Tahun 2019 jumlah laporan 
yang disampaikan kepada PPaTK sebagai berikut:

no jenis laporan jumlah laporan

1 lTKm 39 transaksi

2 lTKT 876 transaksi

3 lT 42 transaksi

4 lTKl 93.745 transaksi

PeTa JaLaN: ReNCaNa PeNGemBaNGaN 
PeNeRaPaN GCG

Tema dari Roadmap GCG Perseroan Tahun 2019-2023 adalah 
“Trusted Corporate Towards Corporate Sustainability and 
Corporate Citizenship”. hal ini bermakna Perseroan harus 
memastikan tingkat kepercayaan stakeholders selalu berada 
pada level tertinggi dengan berbagai upaya yang dilakukan 
sesuai dengan dinamika bisnis yang berkembang. Dengan 
menjadi perusahaan yang terpercaya maka keberlanjutan 
usaha Perseroan dapat berlangsung dengan baik. Pada 
tingkat kepercayaan yang terus terjaga, maka Perseroan 
sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan sosial dan praktek bisnis yang beretika dapat 
terwujud dengan baik.

•	 Roadmap GCG Tahun 2019-2023

Gambaran tema dan fase pelaksanaan Roadmap GCG Perseroan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

2019-2020Stages

Goals

Main Indicator

2021 - 2022 2023

trusted Corporate towards Corporate sustainabil i ty and Corporate Cit izenship

TruSTed
CorporaTe

CorporaTe
SuSTaInabIlITy

CorporaTe 
CITIzenShIp

coRPoRate 
vISIoN

Pengakuan sebagai perusahaan
terpercaya (The Most 

Trusted Company)

1. Transparansi dan akuntabilitas
2. Stakeholders Engagement
3. GCG Award

Budaya Tata Kelola menjadi 
penggerak utama 

Kinerja Perusahaan

4. Sustanability Performance
5. Governance Culture
6. Sustainabilty Award

7. Social Impact SGD’s
8. Industry Leader (KPKu)
9. SDG’s Award

menjadi warga industri keuangan 
dan masyarakat sosial yang 

bertanggung jawab dan beretika

menjadi The Most Valuable Financial 
Company di Indonesia dan

sebagai agen Inklusi Keuangan Pilihan 
utama masyarakat

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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Perseroan akan mencapai fase Trusted Corporate pada 
tahun 2019-2020. Sasaran pada fase ini adalah Perseroan 
mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan terpercaya 
(most trusted company). Indikator utama dalam fase ini 
adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas 
atas proses dan capaian bisnis Perseroan; pelibatan 
stakeholders secara lebih intens, serta pengakuan dari 
pihak ketiga atas implementasi GCG di Perseroan.

Fase Corporate Sustainability akan dicapai pada tahun 
2021-2022, dengan sasaran Perseroan memiliki budaya 
tata kelola yang menjadi penggerak utama kinerja 
Perseroan. Indikator utama dalam fase ini adalah terjadinya 

peningkatan keberlanjutan Perseroan yang meliputi aspek 
profit, people, and planet (3P); tumbuhnya budaya tata 
kelola perusahaan; dan pengakuan atas keberlanjutan 
kinerja Perseroan.

Pada fase akhir, yaitu fase Corporate Citizenship, bertujuan 
menjadikan Perseroan sebagai warga industri keuangan 
yang bertanggung jawab dan beretika. Indikator utama 
tercapainya tujuan pada fase ini adalah terdapatnya social 
impact atas pelaksanaan program SDG’s; tercapainya 
kategori Industry Leader pada penilaian KPKu; dan 
diperolehnya pengakuan atas pelaksanaan program SDG’s.

•	 Inisiatif Strategis dan Program Kerja

untuk mendukung pencapaian tujuan dari setiap indikator utama tersebut dilakukan dengan berbagai Inisiatif Strategis 
yang mendukung. Inisiatif Strategis tersebut disusun dengan mempertimbangkan target yang ingin dicapai dan kondisi 
internal yang ada. Inisiatif Strategis yang disusun berdasarkan fase pencapaian Roadmap GCG Perseroan tergambar dalam 
bagan sebagai berikut ini.

inisiatif strategis Road Map GCG Pegadaian 2019-2023

Trusted
Corporate

Corporate
Sustainability

Corporate 
Citizenship

1. memperkuat Infrastruktur 
Tata Kelola Berkelanjutan

2. Penguatan IT Governance 
untuk mendukung bisnis 
Perusahaan

3. membangun Infrastruktur 
GCG di Perusahaan anak

4. Penguatan Transparansi 
Informasi Perseroan

5. Penguatan Engagement 
GCG Kepada Stakeholders

6. membangun Sistem 
manajemen Risiko di 
Perusahaan anak

7. meningkatkan 
Pemahaman tentang GRC

1. Penguatan Infrastruktur 
GCG Perseroan

2. Peningkatan Kapabilitas 
Karyawan di bidang GCG

1. menumbuhkan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
menjadi budaya

2. Penguatan Penerapan 
Konsep Triple Bottom 
Line (TBL)

3. Pemenuhan Parameter 
asesmen GCG dengan 
menggunakan aCGS

4. Integrasi Governance, 
Risk Management & 
Compliance (GRC)

5. Peningkatan Skor 
Penilaian KPKu menjadi 
“Industry Leader”

6. membangun Keuangan 
Berkelanjutan 
(Sustainable Finance)

1. Peningkatan standar 
asesmen GCG

2. membangun Sustainability 
Development Goals 
(SDG’s)

3. Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan 
(Sustainabilty Finance)

4. Pemenuhan Parameter 
asesmen Corporate 
Citizenship

1. Penilaian Corporate 
Citizenship

2. Penguatan Public 
Recognition for 
Sustainable Business

2019 2020 2021 2022 2023
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stRuKtuR Dan meKanisme tata KeLoLa 
PeRusahaan yanG BaiK

hasil dan 
Pemantauan
Tata kelola

Proses/Mekanisme
Tata kelola

struktur
Tata kelola

STRuKTuR GCG PeGaDaIaN DaN KeSeSuaIaN 
TeRhaDaP PeRaTuRaN DaN PeRuNDaNG-
uNDaNGaN yaNG BeRLaKu

Berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah 
Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham 
yang dituangkan melalui Rapat umum Pemegang Saham 
(RuPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta 
Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. 
Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 

2 (dua) badan (two tier system), yaitu Dewan Komisaris dan 
Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 
yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana 
diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik 
RuPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan Peraturan 
Direksi No. 39 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang 
Board Manual, bahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat umum 
Pemegang Saham (RuPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. 
RuPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 
dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau anggaran Dasar. Dewan Komisaris adalah 
organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran Dasar 
serta memberi nasihat kepada Direksi. Sementara Direksi 
adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.

Ketiga organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci 
dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan 
menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, anggaran Dasar dan ketentuan lainnya atas dasar 
prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi 
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 
untuk kepentingan Perseroan.

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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organ 
eksternal audit independen/akuntan Publik

organ 
Pendukung

sekretaris 
Dewan 

Komisaris

sekretaris 
Perusahaan

satuan 
Pengawasan 

intern

satuan Kerja 
Lainnya

Komite 
audit seVP

Komite manajemen 
Risiko dan 

Remunerasi & 
nominasi

Dewan Komisarisorgan 
utama Direksi

Rapat umum 
Pemegang saham 

(RuPs)

s t R u K t u R  tata  K e L o L a  P e R u s a h a a n

Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah 
tatanan, di mana seluruh organ Perseroan memiliki tanggung 
jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi 
GCG secara terintegrasi. Berdasarkan mekanisme tersebut, 
RuPS memiliki kewenangan tertinggi, sedangkan Dewan 
Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan 
Komisaris dibantu organ pendukung Dewan Komisaris yaitu 
Komite audit dan Komite manajemen Risiko, Remunerasi, 
dan Nominasi Perusahaan. Direksi bertanggung jawab 
atas pengelolaan/pengurusan Perseroan, di mana dalam 
menjalankan tugas pengelolaan/pengurusan tersebut Direksi 
dibantu oleh Komite-komite di bawah Direksi, SeVP manajemen 
Risiko, SeVP Transformation Office, Sekretaris Perusahaan, 
Satuan Pengawasan Intern, serta satuan kerja lainnya yang 
mendukung Direksi dalam menjalankan pengelolaan/
pengurusan organisasi Perseroan untuk dapat mematuhi 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan audit independen 
terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh 
akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, dimana laporan 
keuangan menjadi salah satu informasi fundamental yang 
mencerminkan kinerja Perseroan dan pengelolaan yang 
dilakukan oleh manajemen.

PeNaNGGuNG JaWaB ImPLemeNTaSI GCG DI 
LINGKuP PeGaDaIaN

Direksi telah menunjuk Direktur Keuangan dan Perencanaan 
Strategis sebagai Direktur yang bertanggung jawab terhadap 
penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang 
baik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 40/KeP/2018 
tentang Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan 
Good Corporate Governance (GCG).
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Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan dan 
Perencanaan Strategis telah melaksanakan fungsi dalam 
penerapan dan pemantauan GCG antara lain:
1. menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan 

perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada BumN dan peraturan perundang-undangan 
lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik. (dalam implementasinya 

Rencana kerja dituangkan dalam RKaP dan disusun oleh 
Sekretaris Perusahaan)

2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan 
tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku

3. mendorong karyawan PT Pegadaian (Persero) terhadap 
pentingnya Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

4. menyiapkan pelaksanaan audit Internal GCG dan Rapat 
Tahunan manajemen.

KeBIJaKaN PeNDuKuNG PeNeRaPaN TaTa KeLOLa PeRuSahaaN

Softstructure atau perangkat kebijakan berguna untuk memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas dari 
setiap organ GCG yang dimiliki perusahaan serta seluruh insan Pegadaian. Dalam upaya menerapkan GCG secara konsisten 
di semua lini organisasi, Perseroan membuat kebijakan sebagai berikut:
•	 Perseroan menempatkan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh pegawai dalam menjalankan 

aktivitas bisnis dan operasional Perseroan.
•	 Perseroan telah menyusun panduan GCG (GCG manual) sebagai panduan implementasi yang komprehensif atas penerapan 

GCG Perseroan, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini.

Manual gCg

Pedoman gCg (GCG Code)
kebijakan Pencegahan 

Praktik nepotisme

Pedoman Manajemen risiko
Piagam satuan 

Pengawasan intern

Code Of Conduct 
(standar etika Perusahaan)

Pedoman Penerapan 
Program aPu dan PPT

Piagam komite audit
Pedoman satuan 

Pengawasan intern

Board Manual Dewan 
komisaris dan Direksi

Pedoman Pengadaan 
Barang dan jasa

Piagam Manajemen risiko
sistem Pelaporan 

Pelanggaran

Pedoman Pengendalian 
gratifikasi

Pedoman Pengendalian 
internal

hubungan antara 
Perseroan dengan 
Pemegang saham

Fungsi dan Peran 
Dewan komisaris

Fungsi dan Peran 
Direksi

Fungsi serta Peran 
Dewan Pengawas 

syariah

hubungan antara 
Perseroan dengan 

Stakeholders 
seperti Karyawan, 
Fungsi dan Peran, 

Pelanggan, Kreditur 
dan mitra Kerja serta 

masyarakat

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
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Secara rinci, aspek perangkat kebijakan GCG yang telah tercatat dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai 
bentuk ketaatan hukum dan komitmen dalam pelaksanaan GCG, meliputi:

Perangkat kebijakan Pengesahan

anggaran dasar Perusahaan Terakhir sesuai akta nomor: 03 tanggal 5 desember 2019, yang dibuat di hadapan nanda 
fauz iwan, sh,m.Kn., notaris di jakarta selatan dan diterima pemberitahuannya oleh menteri 
hukum dan hak asasi manusia republik indonesia berdasarkan surat Keputusan no. ahU-
ah-01.03-0369676 tanggal 6 desember 2019.

Pedoman good Corporate governance (gCg 
Code)

Peraturan direksi no 38 Tahun 2017 (yang dirubah terakhir dengan Peraturan direksi no 181 
Tahun 2019)

Pedoman dan Tata Tertib dewan Komisaris dan 
direksi (board manual)

Peraturan direksi no 39 Tahun 2017

Pedoman standar etika Perusahaan (Code of 
Conduct)

Peraturan direksi no 40 Tahun 2017 (yang dirubah terakhir dengan Peraturan direksi no 182 
Tahun 2019)

Piagam Komite audit Keputusan dewan Komisaris 5/KP/dK.gd/12/2018

Piagam Komite manajemen risiko, remunerasi 
& nominasi

Keputusan dewan Komisaris 10/KeP/dK.12/2019

Pedoman Umum satuan Pengawasan intern Peraturan direksi no. 28 Tahun 2018

Piagam satuan Pengawasan intern Peraturan direksi no 32 Tahun 2018

Kebijakan manajemen risiko Peraturan direksi no 187 Tahun 2019

Pedoman Pengendalian intern (internal Control) Peraturan direksi no 28 Tahun 2018

Pembagian Tugas anggota-anggota dewan 
Komisaris

Keputusan dewan Komisaris 07/dK.gd/10/2019

Pembagian Tugas direksi dan Senior executive 
vice president (seVP) serta Penggantiannya 
apabila Berhalangan sementara dalam 
menjalankan Tugas

Keputusan direksi no. 25/KeP/2020

Penghasilan dan fasilitas direksi dan dewan 
Komisaris

Peraturan menteri BUmn Per 04/mBU/2014

Kewajiban Penyampaian laporan harta 
Kekayaan Penyelenggara negara (lhKPn)

Peraturan direksi no 07 Tahun 2019

Pedoman Pengendalian gratifikasi Peraturan direksi no 75 Tahun 2019

Pencegahan Praktek nepotisme Peraturan direksi no 60 Tahun 2014

Pedoman sistem Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System)

Peraturan direksi no 26 Tahun 2018

Pedoman Penerapan Program anti Pencucian 
Uang (aPU) dan Pencegahan Pendanaan 
Terorisme (PPT)

Peraturan direksi no 13 Tahun 2017

Pedoman Pengadaan Barang/jasa 
e-procurement

Peraturan direksi no 22 Tahun 2017

Batas Kewenangan Pengadaan Barang dan jasa Peraturan direksi no 120 Tahun 2019

Pedoman Pelayanan dan Penyelesaian 
Pengaduan nasabah

Peraturan direksi no 92 Tahun 2014

Pedoman Umum hubungan induk dan anak 
Perusahaan

Peraturan direksi no 26 Tahun 2017

Standard operational procedure (soP) Produk 
Pegadaian remittance

Peraturan direksi no 22 Tahun 2018
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Di samping memberikan standar prosedural dalam tata 
kelola organisasi, aspek perangkat kebijakan menegaskan 
keberadaan setiap organ GCG yang telah diatur oleh peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi 
insan Pegadaian secara keseluruhan. Dengan mematuhi 
perangkat kebijakan yang ada, seluruh organ GCG dan 
setiap insan Pegadaian memiliki landasan yang kuat untuk 
berpikir dan bertindak demi kepentingan Perseroan dan 
kepentingan pribadinya.

LaNDaSaN huKum PeNeRaPaN GCG PeGaDaIaN

undang-undang

Soft Structure 
GCG Pegadaian

•	 Peraturan Pemerintah
•	 Peraturan 

Kementerian BumN
•	 Peraturan OJK

SOSIaLISaSI DaN INTeRNaLISaSI STRuKTuR DaN 
meKaNISme TaTa KeLOLa

Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis 
dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. 
Penerapan GCG pada Perseroan diharapkan dapat memacu 
perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai 
Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan 
kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya.

Perseroan melakukan tahapan sosialisasi dan implementasi 
GCG Code secara berkesinambungan. Tahapan kegiatan 
tersebut dilaksanakan oleh unit Kerja yang membidangi 
GCG. Kegiatan sosialisasi secara berkala sekurang-kurangnya 
setahun sekali dilakukan terhadap pihak internal maupun 
eksternal Perseroan.

Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya 
pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan 
untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada 
pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman 
tentang cara kerja sesuai GCG yang berlaku di Perseroan.

Implementasi GCG Code dilaksanakan secara konsisten 
dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit 
kerja secara berkala mengenai implementasi pedoman 
dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang 
dilaksanakan oleh Perseroan.

Laporan penerapan GCG di Perseroan dilakukan oleh unit 
Kerja yang membidangi GCG secara berkala setiap tahun 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan Pengukuran 
Tingkat Pemahaman GCG code dan Code of Conduct dengan 
hasil sebagai berikut:

responden Pemahaman GCG 
Code

Pemahaman Code 
of Conduct

dewan Komisaris 100% 100%

organ dewan Komisaris 98,75% 100%

direksi & seVP 96,67% 98,33%

Karyawan 90,84% 94,17

Pemantauan hasiL: PeniLaian, 
eVaLuasi, Dan PeninGKatan 
PeneRaPan tata KeLoLa PeRusahaan 
yanG BaiK

hasil Tata Kelola, atau Governance Outcome, merupakan 
keluaran hasil dari penerapan Struktur dan Proses Tata Kelola, 
baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktik-praktik 
yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. untuk 
dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas hasil 
Tata Kelola, Perseroan memiliki mekanisme Assessment atau 
penilaian penerapan GCG secara periodik dan berkala setiap 
tahun. Perseroan melakukan penilaian penerapan GCG melalui 
2 (dua) model penilaian, yaitu:
1. Assessment Penerapan GCG Berbasis Pendekatan BumN

Penilaian ini didasarkan pada Pasal 44 Peraturan menteri 
BumN No. PeR-01/mBu/2011 tanggal 1 agustus 2011 tentang 
Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BumN Bab XII 
tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, dengan 
ketentuan teknis diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris 

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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Kementerian BumN No. SK-16/S.mBu/2012 tanggal 6 Juni 
2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BumN.

2. Penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Penilaian penerapan GCG oleh pihak ketiga independen, 
yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance 
(IICG) dan majalah SWa.

ASSESSMENT  PeNeRaPaN GCG BeRBaSIS 
PeNDeKaTaN BumN

Tujuan Penilaian, Dasar Penilaian dan Metode
Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar 
tata kelola yang terbaik dengan selalu berusaha menerapkan 
praktik tata kelola yang baik melalui berbagai usaha perbaikan 
dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun 
rekomendasi yang harus dipenuhi.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan 
menteri (Permen) BumN No. PeR-09/mBu/2012 tanggal 6 
Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Negara 
BumN No. PeR-01/ mBu/2011 tanggal 1 agustus 2011 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada BumN, serta Peraturan OJK (POJK) No. 
21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
Terbuka, Perseroan sebagai BumN sekaligus sebagai emiten 
wajib untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG 
yang dilakukan melalui penilaian (assessment). Perseroan 
melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap 
tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan 
GCG di lingkungan Perseroan. Penilaian yang dilakukan 
menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (best 
practices) yang berlaku.

Secara umum, tujuan dilaksanakannya assessment tersebut 
adalah untuk:
1. menguji dan menilai penerapan GCG di Perseroan melalui 

elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi 
nyata yang diterapkan pada Perseroan, melalui pemberian 
skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas 
penerapan GCG.

2. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG 
Perseroan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan 
untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan 
penerapannya pada Perseroan.

3. memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap 
kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG 
di Perseroan sejalan dengan best practices.

4. memantau konsistensi penerapan GCG pada Perseroan 
dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan 
pengembangan kebijakan GCG di Perseroan.

Berdasarkan Peraturan menteri BumN No. PeR-01/
mBu/2011, Perseroan melakukan pengukuran terhadap GCG 
sebagai berikut:
•	 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/

assessment GCG dilakukan secara berkala oleh Perseroan 
oleh assessor eksternal, dan tidak menutup kemungkinan 
diselingi oleh self assessment yang dilakukan oleh 
assessor internal Perseroan.

•	 evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan 
tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan 
yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian 
sebagaimana dimaksud pada point pertama, yang meliputi 
evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas 
rekomendasi perbaikan.

Pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perseroan 
mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian 
Badan usaha milik Negara No. SK-16/S.mBu/2012 tanggal 6 
Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BumN. metode penilaian dan 
evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri 
dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan 
sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris 
Kementerian Badan usaha milik Negara No. SK-16/S.mBu/2012.
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6 aspek Assessment gCg
(Keputusan Sekretaris Kementerian BumN No. SK-16/S.mBu/2012)

Komitmen terhadap 
Penerapan tata 
Kelola yang Baik 

secara Berkelanjutan

Pemegang saham 
dan RuPs/Pemilik 

modal
Dewan Komisaris Direksi

Pengungkapan 
informasi dan 
transparansi

aspek Lainnya

ASSESSMENT PeNeRaPaN GCG TahuN uKuR 2018: haSIL, ReKOmeNDaSI DaN TINDaK LaNJuTNya 
hINGGa aKhIR TahuN BuKu 2019

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2018 dilakukan Assessment oleh PT Sinergi Daya Prima, dengan metode 
pengukuran mencakup 6 (enam) aspek pokok, 43 indikator dan 153 parameter pengujian (sub indikator), sesuai Keputusan 
Sekretaris Kementerian BumN No. SK-16/S.mBu/2012.

jenis Penilaian : assessment / Penilaian

assessor/Penilai : PT sinergi daya Prima (independen)

Tahun Buku Penerapan : 1 januari - 31 desember 2018

Periode Pengukuran : 1 november 2018 - 22 januari 2019

laporan hasil Pengukuran : 22 januari 2019

hasil Assessment penerapan GCG di Perseroan periode tahun ukur 2018 mencapai total skor 98,21% atau mencapai kualitas 
“Sangat Baik”, dengan rincian hasil sebagai berikut:

no aspek Pengujian Bobot skor Capaian (%)
klasifikasi 
kualitas 

Penerapan gCg

1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik secara Berkelanjutan

7,00 7,00 100,00% “sangat Baik”

2 Pemegang saham dan rUPs/Pemilik modal 9,00 8,89 98,76% “sangat Baik”

3 dewan Komisaris/dewan Pengawas 35,00 34,82 99,50% “sangat Baik”

4 direksi 35,00 33,99 97,11% “sangat Baik”

5 Pengungkapan informasi dan Transparansi 9,00 8,51 94,52% “sangat Baik”

6 aspek lainnya 5,00 5,00 100,00% “sangat Baik”

skor Keseluruhan 100,00 98,21 98,21% “sangat Baik”

Klasifikasi Kualitas Penerapan gcg “sangat Baik”

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : sangat Baik

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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Berdasarkan hasil assessment tersebut, terdapat 16 (enam belas) butir rekomendasi yang menjadi Area of Improvement 
penerapan GCG di Perseroan. Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi 
hasil penilaian sebelumnya tahun 2018 sebagai berikut:

rekomendasi Tindak lanjut status

Komitmen terhadap Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

aspek Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan memperoleh skor maksimal yaitu 7 atau 100%

Pemegang saham dan RuPs/Pemilik modal

melakukan penilaian kinerja (KPi) masing-masing 
anggota direksi atau per direktorat berdasarkan 
target-target dalam kontrak manajemen (KPi 
individual)

melakukan penilaian kinerja (KPi) masing-masing anggota direksi atau 
per direktorat berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen (KPi 
individual)

Proses

Dewan Komisaris

menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan 
dinas ke luar negeri kepada menteri BUmn 
tepat waktu, sebagaimana yang diatur dalam 
surat edaran Kementerian BUmn nomor: se-08/
mBU/12/2015 tanggal 23 desember 2015

anggota dewan Komisaris yang mengikuti pelatihan telah membuat 
laporan hasil pelatihan. laporan hasil pelatihan tersebut telah dilaporkan 
kepada menteri BUmn sebagaimana surat laporan Pelatihan sdr. ina 
Primiana (Komisaris Utama) nomor s-17/dK.gd/ 04/2019 tanggal 10 april 
2019 kepada menteri BUmn Perihal laporan mengikuti Kegiatan aSean 
global leadership program (aglP) di london dan laporan Pelatihan 
sdr. satya arinanto (Komisaris) nomor s-35/dK.gd/ 09/2019 tanggal 
25 september 2019 kepada menteri BUmn Perihal laporan mengikuti 
Kegiatan aSean global leadership program (aglP) di shanghai dan 
hangzhou, china

selesai

mencantumkan dalam Program Kerja dewan 
Komisaris terkait dengan tugas dewan Komisaris 
untuk menelaah pengusulan remunerasi direksi

rencana Kerja dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi 
direksi yang dimuat dalam rencana Kerja dan anggaran dewan Komisaris 
Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari temuan assessment gcg tahun 
sebelumnya

selesai

Direksi

menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan 
dinas keluar negeri kepada menteri BUmn tepat 
waktu, sebagaimana yang diatur dalam surat 
edaran Kementerian BUmn nomor: se-08/ 
mBU/12/2015 tanggal 23 desember 2015.

seluruh anggota direksi Telah menyampaikan laporan hasil pelatihan 
yang dijalani di tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam laporan 
hasil Pelatihan direksi kepada Kementerian BUmn tahun 2019

selesai

meningkatkan ketaatan Karyawan dalam 
melaksanakan operasional Kantor cabang dan 
Unit Pelayanan cabang sesuai dengan Standard 
operating procedure (soP) yang berlaku.

meningkatkan ketaatan Karyawan dalam melaksanakan operasional 
Kantor cabang dan Unit Pelayanan cabang sesuai dengan Standard 
operating procedure (soP) yang berlaku.

selesai

mengacu pada sK-16/s.mBU/2012 rancangan rKaP 
yang telah ditandatangani seluruh anggota direksi 
agar disampaikan kepada dewan Komisaris tepat 
waktu atau sesuai jadwal yang ditentukan sebelum 
15 september tahun berjalan

direksi menyampaikan rancangan rKaP kepada dewan Komisaris 
dilakukan belum tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan dalam 
sK-16/s-mBU/2012

Proses

menyampaikan usulan insentif kinerja direksi dan 
dewan Komisaris oleh direksi kepada dewan 
Komisaris untuk dapat dikaji terlebih dahulu, 
sebelum diusulkan kepada Pemegang saham/
rUPs.

menyampaikan usulan insentif kinerja direksi dan dewan Komisaris oleh 
direksi kepada dewan Komisaris untuk dapat dikaji terlebih dahulu, 
sebelum diusulkan kepada Pemegang saham/rUPs melalui surat direksi 
kepada dewan Komisaris no.341/00013.01/2019 tentang Permohonan 
Tanggapan Tertulis atas Usulan Pembagian Tantiem Tahun 2018 dan 
remunerasi tahun 2019 bagi direksi dan dewan Komisaris tanggal 8 april 
2019.

selesai

menindaklanjuti temuan audit smK3 sesuai 
peraturan/ketentuan yang berlaku.

Telah dilakukan pemasangan atribut K3 dan dilakukan simulasi tanggap 
darurat. Telah diperoleh sertifikat smK3 pada tanggal 29 maret 2019 
dengan pencapaian 89,75% untuk kategori tingkat lanjutan.

selesai
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rekomendasi Tindak lanjut status

menyusun kebijakan penilaian kepuasan Karyawan Perseroan telah memiliki kebijakan metode penilaian kepuasan karyawan 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan direksi nomor 122 Tahun 
2019 tanggal 19 september 2019 tentang survei Keterikatan karyawan 
(employee engagement) suara online insan pegadaian (solid) Tahun 
2019

selesai

mencantumkan hasil monitoring dan evaluasi iT 
dalam laporan manajemen Perusahaan yang 
disampaikan kepada menteri negara BUmn setiap 
triwulanan dan tahunan.

menyampaikan dokumentasi laporan kinerja sistem teknologi informasi 
kepada dewan Komisaris secara khusus terkait dengan realisasi 
masterplan Ti 2019-2023

Proses

memenuhi kewajiban sertifikasi profesi Certified 
internal auditor/Qualified internal auditor bagi 
Kepala sPi.

Pimpinan fungsi audit internal telah memiliki keahlian yang diakui dalam 
profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang 
tepat, yaitu Qualified internal auditor (Qia, tahun 2019)

selesai

menyampaikan kepada dewan Komisaris cq Komite 
audit draft rencana PKPT untuk mendapatkan 
pertimbangan dan saran-saran, sebelum ditetapkan 
oleh direktur Utama.

menyampaikan kepada dewan Komisaris cq Komite audit draft rencana 
PKPT untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, sebelum 
ditetapkan oleh direktur Utama.

Proses

melakukan pemanggilan rUPs paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum tanggal rUPs diadakan.

melakukan pemanggilan rUPs paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum tanggal rUPs diadakan.

Proses

Pengungkapan informasi dan Transparansi

menambahkan dalam kebijakan pengendalian 
informasi tentang pengelolaan website 
dan penggunaan media sosial dalam 
mengkomunikasikan informasi penting Perseroan

menetapkan Pedoman Komunikasi Perusahaan. Proses

Publikasi Budaya Perusahaan yang baru pada 
website agar disertai dengan pengajuan memo dari 
divisi Budaya Kerja kepada sekretaris Perusahaan

menjalankan pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan secara konsisten

Proses

laporan Tahunan agar dilengkapi dengan informasi:
•	 rencana Pelatihan Karyawan yang akan 

dilakukan pada tahun berikutnya
•	 sertifikat mutu yang dimiliki Perseroan agar 

mencantumkan masa berlaku; nama sertifikasi; 
tahun perolehan; dan Badan/lembaga pemberi 
sertifikasi.

•	 ruang lingkup dan tanggung jawab masing-
masing anggota direksi.

•	 Program pengembangan seni budaya.

laporan Tahunan bagian praktik Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan 
informasi yang berisikan uraian mengenai Program pengembangan seni 
budaya berkaitan dengan tanggung jawab mengenai pengembangan 
sosial dan masyarakat.

Proses

aspek Lainnya

aspek lainnya memperoleh skor maksimal yaitu 5 (100%) karena kinerja Perseroan telah mencapai target yang telah ditetapkan 
dan tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

-

Assessment Penerapan gCg Tahun ukur 2019
Assessment penerapan GCG untuk periode tahun buku 2019 dilakukan secara independen oleh PT multi utama Indojasa, 
dengan metode pengukuran mencakup 6 (enam) aspek pokok, 43 (empat puluh tiga) indikator dan 153 (seratus lima puluh 
tiga) parameter pengujian (sub indikator) yang mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan usaha milik 
Negara No. SK-16/S.mBu/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BumN.

jenis Penilaian : assessment / Penilaian

assessor/Penilai : PT multi Utama indojasa

Tahun Buku Penerapan : 1 januari - 31 desember 2019

Periode Pengukuran : 12 november 2019 s/d 17 januari 2020

laporan hasil Pengukuran : 17 januari 2020

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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6 aspek Assessment Penerapan gCg

Komitmen terhadap 
Penerapan tata 
Kelola yang Baik 

secara Berkelanjutan

Pemegang saham 
dan RuPs/Pemilik 

modal
Dewan Komisaris Direksi

Pengungkapan 
informasi dan 
transparansi

aspek Lainnya

Dari keenam aspek pokok tersebut, total skor Assessment penerapan GCG yang diperoleh Perseroan tahun buku 2019 adalah 
sebesar 98,454 dari total skor maksimal yaitu sebesar 100,000 yang setara dengan 98,454% sehingga secara overall hasil 
Assessment penerapan GCG Perseroan mendapatkan Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”, dengan rincian 
sebagai berikut:

BaB aspek Pengujian gCg Assessment nilai Maksimal skor Capaian
2019

% Pencapaian
2019 Predikat

i. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik secara Berkelanjutan

7,000 7,000 100,000 sangat Baik

ii. Pemegang saham dan rUPs 9,000 8,798 97,757 sangat Baik

iii. dewan Komisaris 35,000 34,852 99,576 sangat Baik

iV. direksi 35,000 34,472 98,491 sangat Baik

V. Pengungkapan informasi dan Transparansi 9,000 8,332 92,583 sangat Baik

Total ( i + ii + iii + iV + V) 95,000 93,454 93,454 sangat Baik

Vi. aspek lainnya 5,000 5,000 100,000 sangat Baik

Total ( i + ii + iii + iV + V + Vi) 100,000 98,454 98,454 sangat Baik

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : sangat Baik

Penilaian penerapan GCG tahun 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai Area of Improvement (aoI) yang perlu 
ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan 
GCG tahun 2019 adalah sebagai berikut:

no aspek rekomendasi status

1 Komitmen Terhadap 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik
secara Berkelanjutan

aspek Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
secara Berkelanjutan memperoleh skor maksimal yaitu 7 atau 100%

-

2 Pemegang saham dan 
rUPs/Pemilik modal

1. Pemegang saham memberikan penilaian Kinerja individu setiap anggota 
direksi dan dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rUPs. (agar 
konsisten dengan hasil review atas laporan assessment Penerapan gcg)

2. Pemegang saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of 
improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.

Proses

3 dewan Komisaris 1. anggota dewan Komisaris meningkatkan kehadirannya dalam rapat-rapat 
dewan Komisaris.

2. melengkapi rencana Kerja Komite (Komite audit dan Komite manajemen 
risiko, remunerasi dan nominasi) terkait program kerja Self-assessment 
kinerja Komite.

Proses
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no aspek rekomendasi status

4 direksi 1. mengatur ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan 
kepada tingkatan organisasi di bawah direksi terkait dengan keputusan 
yang telah diambil oleh direksi (Corporate action) dengan batas waktu 
maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.

2. direksi menyampaikan rancangan rKaP kepada dewan Komisaris 
dilakukan tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan.

3. menyampaikan dokumentasi terkait dengan realisasi Kontrak manajemen 
masing-masing direktur (KPi direktorat) tahun 2019 kepada dewan 
Komisaris.

4. menyampaikan dokumentasi laporan kinerja sistem teknologi informasi 
kepada dewan Komisaris secara khusus terkait dengan realisasi 
masterplan Ti 2019-2023.

5. menyusun pedoman standarisasi mutu layanan, melakukan evaluasi 
sistem mutu dan audit secara berkala serta mendapatkan sertifikasi atas 
kebijakan mutu tersebut.

6. menyelesaikan temuan audit bidang pengadaan terkait dengan proyek 
renovasi gedung Kantor cPs way halim, Kanwil iii Palembang.

7. menyusun analisis risiko atas rKaP dan strategi penanganannya setiap 
tahun, yang disampaikan direksi kepada dewan Komisaris dan Pemegang 
saham.

8. meningkatkan capaian kinerja terutama Komponen KPi Perusahaan dalam 
Perspektif Keuangan dan Pasar serta Perspektif efektivitas dan Produk dan 
Proses.

9. menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan.
10. meningkatkan kehadiran masing-masing anggota direksi baik dalam rapat 

internal direksi maupun rapat gabungan bersama dewan Komisaris.
11. mendokumentasikan bahwa rencana Penugasan (Program Kerja 

Pengawasan Tahunan/PKPT sPi) disampaikan kepada dewan Komisaris cq 
Komite audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.

12. sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yaitu pengalaman profesional 
dan kompetensi dibidang hukum.

13. Pemanggilan rUPs dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari 
sebelum tanggal rUPs diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal rUPs.

14. Pemanggilan rUPs memuat pemberitahuan bahwa bahan yang akan 
dibicarakan dalam rUPs tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 
dilakukan pemanggilan rUPs sampai dengan tanggal rUPs diadakan. 
(agar konsisten dengan hasil review atas laporan assessment Penerapan 
gcg)

Proses

5 Pengungkapan informasi 
dan Transparansi

1. menetapkan Pedoman Komunikasi Perusahaan.
2. menjalankan pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan secara konsisten.
3. laporan Tahunan bagian praktik Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan 

informasi yang berisikan uraian mengenai Program pengembangan seni 
budaya berkaitan dengan tanggung jawab mengenai pengembangan 
sosial dan masyarakat.

4. Perseroan memenangkan dan meraih penghargaan tertinggi dalam ara.

Proses

6 aspek lainnya aspek lainnya memperoleh skor maksimal yaitu 5 (100%) karena kinerja 
Perseroan telah mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak terdapat 
penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

-

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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SeKILaS TeNTaNG ASSESSMENT PeNeRaPaN GCG DI TahuN-TahuN SeBeLumNya

Assessment atau penilaian penerapan GCG di lingkup Perseroan telah dilakukan sejak tahun 2008. Proses assessment 
mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan infrastruktur serta softstructure GCG di 
lingkup Perseroan. Berikut disampaikan perjalanan assessment penerapan GCG sejak tahun 2008 hingga 2019.

Perjalanan Assessment Penerapan gCg
Tahun ukur Assessor/Penilai Bentuk 

Assessment
Target
(rkaP) nilai kategori Pelaksanaan 

Assessment
laporan hasil

Assessment gCg

2008 PT sinergi daya Prima assessment 
(Penilaian)

- 83,27 “Baik” 2 januari– 
26 maret 2008

26 maret 2008

2009 Tidak dilakukan assessment

2010 Tidak dilakukan assessment

2011 PT multi Utama 
indojasa

assessment 
(Penilaian)

- 87,41 “Baik” 16 januari– 
30 maret 2012

30 maret 2012

2012 Badan Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan

assessment 
(Penilaian)

90 78,787 “Baik” 10 juni– 
18 oktober 2013

21 november 2013

2013 Tidak dilakukan assessment

2013/2014 PT Kharisma integrasi 
manajemen

assessment 
(Penilaian)

88 89,22 “Baik” 27 oktober– 
19 desember 2014

19 desember 2014

2015 PT citra solusi 
manajemen

assessment 
(Penilaian)

86 91,63 “sangat 
Baik”

19 november– 
31 desember 2015

29 desember 2015

2016 PT multi Utama 
indojasa

assessment 
(Penilaian)

90 94,19 “sangat 
Baik”

28 november 2016– 
17 januari 2017

17 januari 2017

2017 PT Kharisma integrasi 
manajemen

assessment 
(Penilaian)

lebih tinggi 
dari Tahun 

sebelumnya

96,19 “sangat 
Baik”

27 november 2017– 
17 januari 2018

17 januari 2018

2018 PT sinergi daya Prima assessment 
(Penilaian)

lebih tinggi 
dari Tahun 

sebelumnya

98,21 “sangat 
Baik”

1 november 2018– 
22 januari 2019

22 januari 2019

2019 PT multi Utama 
indojasa

assessment 
(Penilaian)

lebih tinggi 
dari Tahun 

sebelumnya

98,45 “sangat 
Baik”

12 november 2019– 
17 januari 2020

17 februari 2020
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Perkembangan Assessment Penerapan gCg dalam grafik

201920182014 20172012 20162015

91,63 94,19 96,19

78,79

98,21

89,22

98,45

Catatan:
1. hasil Assessment Penerapan GCG pada tahun 2012 mengalami penurunan, karena:

•	 1 april 2012, terjadi pergantian status hukum Perseroan dari Perusahaan umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
•	 Terbitnya Keputusan Sekretaris menteri BumN No. SK-16/S.mBu/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 
usaha milik Negara, dimana Assessment penerapan GCG dilakukan berdasarkan keputusan tersebut. Terdiri dari 43 
indikator, 153 Parameter, dan 568 Faktor uji.

2. Tahun 2013 tidak dilakukan Assessment karena laporan hasil Assessment penerapan GCG Perseroan untuk tahun 2012 
selesai dilakukan dan diterima laporannya pada 21 November 2013.

3. Tahun 2014 Assessment dilakukan untuk penerapan GCG periode tahun 2013 dan 2014.

PeNILaIaN CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEx (CGPI)

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-
perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep 
Tata Kelola Perusahaan melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking. Program 
ini dilaksanakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan majalah SWa.

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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Metode Penilaian
metode penilaian CGPI terdiri dari 4 (empat) tahapan penilaian 
yang meliputi self assessment, penilaian dokumen, penilaian 
makalah dan observasi.
•	 Self Assessment

adalah penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai 
kualitas pelaksanaan GCG di lingkup internal perusahaan. 
Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kalangan responden 
yakni responden internal dan responden eksternal.

•	 Kelengkapan Dokumen
adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan 
menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki 
perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya 
terkait dengan tema penilaian.

•	 Penilaian makalah
makalah disusun oleh perusahaan yang menjelaskan 
serangkaian proses dan program implementasi GCG 
di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan 
tema penilaian.

•	 Observasi
Observasi adalah tahapan akhir penilaian berupa 
peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk 
memastikan (memverifikasi & mengklarifikasi) serangkaian 
program dan proses pelaksanaan GCG dan upaya 
manajemen terkait dengan tema penilaian.

hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh 
perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas 
implementasi GCG yang menggunakan istilah “Terpercaya”.

55,00 s/d 69,99% = “cukup Terpercaya”

70,00 s/d 84,99% = “Terpercaya”

85,00 s/d 100% = “sangat Terpercaya”

hasil Penilaian CgPi Pegadaian Tahun 2019
Penilaian CGPI tahun 2019 dilakukan pada bulan Oktober 
sampai dengan November 2019, dengan tema “Penguatan 
Platform Bisnis dalam Kerangka GCG” yang di ikuti oleh 35 
perusahaan baik perusahaan BumN maupun swasta yang 
terbagi dalam sejumlah sektor industri. hasil penilaian CGPI 
Perseroan di tahun 2019, menunjukkan perolehan skor 83,80 
dari skala 100 dengan kategori “Terpercaya”, adapun rincian 
hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

aspek dan indikator Bobot nilai 
Perusahaan

aspek struktur Tata Kelola 34,73 29,03

aspek Proses Tata Kelola 32,13 26,84

aspek hasil Tata Kelola 33,14 27,93

nilai akhir 100,00 83,80

Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap 
pelaksanaan GCG di lingkup Perseroan. Rekomendasi 
tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti 
implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.
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rekomendasi dan Tindak lanjut iiCg
rekomendasi Tindak lanjut

struktur tata Kelola

Pegadaian perlu mempertimbangkan keseimbangan komposisi 
anggota dewan Komisaris dengan Komisaris independen

sesuai penetapannya sdr. ina Primiana menjabat Komisaris Utama 
sekaligus Komisaris independen Perusahaan, sesuai Keputusan menteri 
BUmn no. sK-231/mBU/10/2017 tanggal 27 oktober 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 04 tanggal 15 november 2017 yang dibuat di 
hadapan notaris nanda fauz iwan, s.h.,m.Kn., notaris di jakarta. sesuai 
komposisinya, masih terdapat kekurangan 1 (satu) Komisaris independen

Pegadaian perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman 
pelaksanaan tugas organ Pendukung dewan Komisaris sesuai 
dengan perkembangan aturan dan pedoman yang berlaku serta 
dinamika bisnis

Pembidangan atau fokus tugas pengawasan masing-masing anggota 
dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Keputusan dewan 
Komisaris no.07/KeP/dK.gd/10/2019 tanggal 10 oktober 2019 tentang 
Pembagian Tugas anggota-anggota dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

Kebijakan Komite audit mengacu pada Keputusan dewan Komisaris 5/KP/
dK.gd/12/2018 tanggal  27 desember 2018 tentang Piagam Komite audit.

Kebijakan Komite manajemen risiko & remunerasi dan nominasi mengacu 
pada Keputusan dewan Komisaris no.10/KeP/dK.gd/12/2019 tanggal 19 
desember 2019 tentang Piagam Komite manajemen risiko & remunerasi 
dan nominasi.

Pegadaian perlu menetapkan rancangan struktur organisasi 
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi 
kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung 
jawab direksi

Telah diterbitkan Peraturan direksi no. 27 Tahun 2018 tentang struktur 
organisasi & Tata Kerja Kantor Pusat yang telah diubah terakhir dengan 
Peraturan direksi no. 141 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
direksi no. 27 Tahun 2018 tentang struktur organisasi & Tata Kerja Kantor 
Pusat.

Pegadaian perlu mengembangkan mekanisme dan melakukan 
pemetaan stakeholder bisnis, analisis kepentingan timbal balik (trade 
off) dari masing-masing stakeholder serta mengembangkan program, 
kebijakan, dan strategi untuk mewujudkan hubungan yang bernilai 
tambah

sedang dalam proses tindak lanjut.

Proses tata Kelola

Pegadaian perlu mengembangkan mekanisme pendidikan dan 
pelatihan untuk dewan Komisaris secara berkala dan berkelanjutan

dalam rangka memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini 
dari core business Perseroan, dewan Komisaris secara berkala melakukan 
program pelatihan. Berikut seminar/workshop yang diikuti oleh anggota 
dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain:

no nama Waktu Tempat
nama Pelatihan/

Pendidikan/
seminar

1 ina Primiana 14-15 
februari 

2019

jakarta Program erm 
Training for crP 

certificate

25-28 maret 
2019

london, UK asean global 
leadership 

Program

2 heru 
subiyantoro

14-15 
februari 

2019

jakarta Program erm 
Training for crP 

certificate

3 satya arinanto 14-23 
september 

2019

shanghai 
dan 

hangzhou 
china

asean global 
leadership 

Program

KomiTmen PeneraPan TaTa Kelola 
seCara BerkelanjuTan lingkuP PegaDaian
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rekomendasi Tindak lanjut

Pegadaian perlu mengoptimalkan penyelenggaraan prinsip dan 
praktik gcg pada seluruh anak perusahaan

Telah diterbitkan Peraturan direksi no. 193 Tahun 2019 tentang roadmap 
gcg Tahun 2019-2023 dimana salah satu inisiatif strategis di Tahun 2020 
adalah membangun infrastruktur gcg di Perusahaan anak.

Pegadaian perlu mengembangkan kebijakan, pedoman, sistem dan 
mekanisme anti fraud di antaranya terkait pencegahan, deteksi, dan 
investigasi terjadinya fraud

draft Pedoman anti Fraud sedang dalam proses penetapan direksi

Pegadaian perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan 
koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite audit dan 
audit intern/sPi dengan auditor eksternal/KaP yang telah dipilih oleh 
rUPs dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran 
hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan 
oleh organ perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan 
dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan 
dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang 
berlaku

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu memperkuat dan mengoptimalkan penerapan 
manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta 
melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala 
termasuk pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko 
perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan 
pedoman sistem lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental 
Social governance-esg) dan mengungkapkannya dalam saluran 
informasi dan komunikasi perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu mengembangkan evaluasi dan pengukuran 
terhadap kepuasan pemasok secara berkala serta membangun 
hubungan berkeadilan dengan pemasok secara berkelanjutan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu mengembangkan mekanisme penciptaan inovasi 
yang bernilai tambah di semua bidang (inovasi produk, inovasi proses 
bisnis, inovasi organisasi, dll) oleh seluruh anggota perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu mempertimbangkan analisis dan evaluasi atas 
pemetaan seluruh stakeholder dalam menyusun perencanaan 
strategi bisnis perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu menjalankan master plan teknologi informasi 
yang sudah ditetapkan sesuai dengan peta jalan (roadmap), serta 
menjalankan program perbaikan yang dicanangkan dari tingkat 
maturitas yang ditetapkan sehingga mendukung pertumbuhan bisnis 
perusahaan

sedang dalam proses tindak lanjut.

hasil tata Kelola

Pegadaian perlu memastikan hasil-hasil yang dicapai merupakan 
dampak dari proses bisnis yang telah melalui proses penjaminan 
mutu yang intensif dan mengutamakan tercapainya tujuan 
perusahaan sehingga tingkat transparansi, responsibilitas dan 
fairness dapat diwujudkan oleh korporasi

sedang dalam proses tindak lanjut.

dari tren kinerja keuangan Pegadaian selama beberapa tahun 
terakhir didapati mengalami pertumbuhan yang meningkat, sehingga 
Pegadaian harus terus meningkatkan pertumbuhan kinerja dengan 
selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen 
risiko yang terstruktur dan sistematis

sedang dalam proses tindak lanjut.

Pegadaian perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis 
yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang sehat dan 
berkelanjutan

sedang dalam proses tindak lanjut.
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PemeGaNG Saham DaN RaPaT umum PemeGaNG 
Saham (RuPS)

Pemegang saham dan informasi Tentang Pemegang 
saham utama/Pengendali
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai 
instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan 
dari perusahaan. undang-undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang 
jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang 
saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan 
perusahaan, dimana hal ini di atur melalui Rapat umum 
Pemegang Saham (RuPS).

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RuPS memiliki fungsi 
sentral dalam mengambil keputusan strategis. melalui forum 
RuPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk 
menciptakan nilai optimal bagi Perseroan, dimana hak tersebut 
berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip one 
share, one vote.

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu saham seri 
a Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- 
dan saham seri B dengan nilai nominal sebesar 
Rp24.999.999.000.000,-. Pemerintah Republik Indonesia 
memiliki seluruh atau 100% saham Perseroan, baik saham seri 
a Dwiwarna maupun saham seri B dimiliki oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah Republik 
Indonesia sekaligus menjadi pemegang saham utama/
pengendali Perseroan.

struktur Pemegang saham Pegadaian
per 31 Desember 2019

Pemerintah Republik indonesia

Pt Pegadaian (Persero)

100%

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 
tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan 
menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), 
Perusahaan umum (PeRum) dan Perusahaan Jawatan 
(PeRJaN) kepada menteri Negara Badan usaha milik Negara, 
dan undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan usaha 
milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; 
Kuasa Pemegang Saham Perseroan adalah Kementerian Badan 
usaha milik Negara (BumN).

rapat umum Pemegang saham
RuPS mempunyai wewenang untuk mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengesahkan perubahan anggaran Dasar, memberikan 
persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi 
penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, dan menetapkan 
jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

RuPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati 
tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai 
Peraturan Perundang-undangan dan anggaran Dasar.

Dasar kepatuhan penyelenggaraan RuPS Ketentuan yang 
mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan RuPS adalah 
undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan usaha milik 
Negara khususnya pasal 14, undang - undang No. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 13-14 dan anggaran 
Dasar PT Pegadaian (Persero) pasal 20-28.

Sesuai dengan anggaran Dasar Perusahaan Pasal 20, RuPS 
terdiri dari RuPS Tahunan dan RuPS Lainnya.

Jenis-jenis Pelaksanaan RuPs
RUPS tahunan
yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan 
tahunan Perseroan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah penutupan tahun buku. rUPs Tahunan juga berfungsi untuk 
menyetujui rKaP yang diadakan paling lambat 30 hari setelah tahun 
anggaran berjalan.

RUPS Lainnya
yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh 
direksi, dewan Komisaris atau Pemegang saham untuk menetapkan 
hal-hal yang tidak dilakukan dalam rUPs Tahunan.

sTrUKTUr dan organ 
TaTa kelOla Perusahaan
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Dalam RuPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai 
perhitungan tahunan, Laporan Tahunan tentang keadaan dan 
jalannya Perseroan, rencana penggunaan laba dan besarnya 
dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan akuntan 
Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perseroan.
Sedangkan RuPS Lainnya dapat berbentuk:
1. RuPS Luar Biasa
2. RuPS Sirkuler
3. RuPS Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran 

Perusahaan (RKaP)

Baik RuPS Tahunan dan RuPS Lainnya memiliki wewenang 
tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sekaligus 
merupakan forum utama bagi Pemegang Saham 
untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap 
manajemen Perseroan.

hak, Wewenang dan Tanggung jawab Pemegang 
saham dalam ruPs
Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham 
utama/pengendali memiliki keistimewaan dengan hak 
sebagai berikut:
1. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu 

RuPS,dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada 
pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara

2. memperoleh informasi material mengenai Perseroan 
secara tepat waktu, terukur dan teratur

3. menerima pembagian keuntungan dari Perseroan yang 
diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk 
dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sebanding dengan 
jumlah saham yang dimilikinya

4. Khusus Pemegang Saham Seri a Dwiwarna berhak 
meminta dan mengakses data serta dokumen Perseroan

5. hak-hak lainnya yang diatur dalam anggaran Dasar dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan RuPS antara lain:
1. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk menetapkan 
Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku. 
Keputusan RuPS tersebut harus disetujui Pemegang 
Saham Seri a Dwiwarna

2. menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key 
Performance Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan 
usulan dari Dewan Komisaris

3. menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap 
anggota Direksi. Dalam hal RuPS tidak menetapkan 
pembagian tugas dan wewenang maka pembagian tugas 
dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan Rapat Direksi
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4. menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan yang 
terdiri neraca dan perhitungan laba rugi, laporan tahunan 
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan

5. menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan 
Direksi dan Keputusan RuPS tersebut harus disetujui 
pemegang saham Seri a Dwiwarna. Kewenangan RuPS 
atas penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dapat 
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan penetapan 
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. atas 
penetapan ini Dewan Komisaris melaporkan hasilnya 
kepada RuPS

6. menetapkan penggunaan laba dan keputusan RuPS 
tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri a 
Dwiwarna

7. menetapkan Kantor akuntan Publik

adapun tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham antara 
lain untuk:
1. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya
2. Pemegang Saham harus tunduk pada anggaran Dasar 

dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam 
RuPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri 
kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung 
jawab Direksi sesuai dengan anggaran Dasar Perseroan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk 
mendorong pelaksanaan Prinsip GCG dalam proses 
pengelolaan Perseroan

5. Pemegang Saham ikut bertanggung jawab untuk menjaga 
kesinambungan kelangsungan usaha Perseroan dan 
pencapaian tujuan Perseroan.

ketentuan Penyelenggaraan ruPs
RuPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan 
dan dengan memperhatikan anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-perundang, serta dengan persiapan yang memadai, 
sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan 
transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan 
untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka 
panjang, meliputi:
1. Semua RuPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan 

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya 
yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik 
Indonesia

2. Penyelenggara RuPS merupakan tanggung jawab Direksi. 
Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan 
RuPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang 
Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan anggaran Dasar Perseroan.

mekanisme penyelenggaraan RuPS sejak pemberitahuan 
hingga dipublikasikannya risalah Sebelum RuPS dilaksanakan, 
Direksi wajib melakukan pemanggilan RuPS dalam waktu 
paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak permintaan 
penyelenggaraan RuPS diterima. Jika Direksi tidak melakukan 
pemanggilan tersebut maka, permintaan penyelenggaraan 
RuPS untuk pemegang saham diajukan kembali kepada Dewan 
Komisaris atau melakukan pemanggilan sendiri RuPS. Dewan 
Komisaris wajib melakukan pemanggilan RuPS dalam waktu 
paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak permintaan 
penyelenggaraan RuPS diterima.

Perseroan sebagaimana di atur 
dalam anggaran Dasar, tidak 

wajib mempublikasikan Risalah 
RuPS kepada publik, karena 100% 
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Penyelenggaraan ruPs Tahun 2019
Di sepanjang tahun 2019, Perseroan mengadakan 8 (delapan) 
kali RuPS, yaitu:
•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 4 Januari 2019 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur utama 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian

•	 RuPS tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana 
Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) Tahun 2019

•	 RuPS Tahunan tanggal 24 mei 2019 tentang Persetujuan 
Laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan 
Tahun Buku 2018

•	 RuPS Keputusan Sirkuler pada tanggal 29 mei 2019 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

•	 RuPS Keputusan Sirkuler pada tanggal 8 Juli 2019 tentang 
Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Pesonna Optima 
Jasa

•	 RuPS Keputusan Sirkuler pada tanggal 12 September 2019 
tentang Persetujuan Kerja Sama dan Penyertaan modal 
pada PT asuransi Jiwasraya Putra

•	 RuPS Keputusan Sirkuler pada tanggal 17 Oktober 2019 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Pegadaian

•	 RuPS Keputusan Sirkuler pada tanggal 18 November 2019 
tentang Pengangkatan Wakil Direktur utama Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Pegadaian

Berikut disampaikan masing-masing RuPS.

•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 4 Januari 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 4 Januari 2019 melalui Surat menteri BumN No. SK-03/
mBu/1/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian. 
hasil Keputusan RuPS Sirkuler telah dituangkan melalui akta Notaris No. 15 Tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat di hadapan 
Nanda Fauz Iwan, Sh, mkn., Notaris di Jakarta Selatan.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
1. mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sdr. sunarso sebagai direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian yang 

diangkat berdasarkan Keputusan menteri Badan Usaha milik negara nomor sK-226/mBU/10/2017 tanggal 19 oktober 2017, terhitung sejak 
tanggal 3 januari 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;

2. mengangkat sdr. Kuswiyoto sebagai direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Pengangkatan direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah di sampaikan kepada otoritas jasa Keuangan dan 

Bursa efek indonesia melalui surat nomor 18/00013.02/2019 tanggal 8 januari 2019 tentang laporan Perubahan direksi.

Pembaharuan atas pengangkatan direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah disubmit dalam portal idXnet dan 
Website resmi perusahaan www.pegadaian.co.id

•	 RuPS Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Perseroan tanggal 9 Januari 2019

hari/Tanggal : rabu, 9 januari 2019

waktu : Pk. 14.00 s.d 15.30 wiB

Tempat : ruang rapat lantai 13, Kementerian BUmn
jalan medan merdeka selatan no.13 jakarta Pusat
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Kehadiran : Kuasa Pemegang saham Pemerintah republik indonesia:
deputi Bidang Usaha jasa Keuangan, jasa survei dan Konsultan

dewan Komisaris:
•	 Komisaris Utama/independen : ina Primiana
•	 Komisaris : heru subiyantoro
•	 Komisaris : satya arinanto
•	 Komisaris : fadlansyah lubis
•	 Komisaris : Umiyatun hayati Triastuti

direksi:
•	 direktur Utama : Kuswiyoto
•	 direktur Pemasaran dan -Pengembangan Produk : harianto widodo
•	 direktur jaringan operasi dan Penjualan : damar latri setiawan
•	 direktur Teknologi informasi dan digital : Teguh wahyono
•	 direktur Keuangan dan Perencanaan strategis : ninis K. adriani
•	 direktur sdm dan hukum : mohammad edi isdwiarto

Tahapan pelaksanaan RuPS Rencana Kerja dan anggaran Perseroan tanggal 9 Januari 2019 adalah sebagai berikut:
•	 Penyampaian RuPS kepada Pemegang Saham melalui surat No. 873/00013.03/2018 tanggal 28 Desember 2018
•	 Pelaksanaan RuPS Tahunan yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 13, Kementerian BumN Jalan medan merdeka Selatan 

No.13 Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2019

hasil Keputusan RuPS telah dituangkan dalam Risalah RuPS Nomor 13/00033.02/2019 Tentang Pengesahan Rencana Kerja 
dan anggaran Perusahaan (RKaP) Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019.
Seluruh keputusan dalam RuPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. adapun hasil keputusan RuPS beserta pelaksanaannya 
dan tindak lanjutnya oleh manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Mata acara rapat dan keputusannya serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

agenda Mata acara 1:
Pengesahan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (rKaP) Tahun 2019.

Keputusan Mata acara 1:
mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (rKaP) Tahun 2019.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
•	 rKaP tahun 2019 telah disahkan dalam rUPs, sebagaimana risalah rUPs no.13/00033.02/2019 tanggal 9 januari 2019.
•	 direksi telah menjalankan inisiatif strategis yang tertuang dalam rKaP 2019 dan kebijakan lainnya dengan hasil kinerja secara garis besar 

sebagai berikut:
 - aset tercapai 103,5%.
 - outstanding loans tercapai 108,4%
 - Pendapatan Usaha tercapai 96,1%.
 - laba Bersih tercapai 102,9%.

agenda Mata acara 2:
Pengesahan rencana Kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Bina lingkungan (rKa-PKBl) Tahun 2019.

Keputusan Mata acara 2:
mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Bina lingkungan Tahun 2019.

Tindak lanjut atas hasil Keputusan hingga akhir Tahun 2019:
•	 rKa-PKBl tahun 2019 telah disahkan dalam rUPs, sebagaimana risalah rUPs no.13/00033.02/2019 tanggal 9 januari 2019.
•	 realisasi penyaluran Program Kemitraan tahun 2019 tercapai 99,4%.
•	 realisasi penyaluran Bina lingkungan tahun 2019 tercapai 100,1%.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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agenda Mata acara 3:
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak manajemen (Key performance indicators) antara direksi, dewan Komisaris dengan kuasa Pemegang saham 
Tahun 2019.

Keputusan Mata acara 3:
menyetujui dan mengesahkan Kontrak manajemen (Key performance indicator) dewan Komisaris dan direksi dengan Pemegang saham PT 
Pegadaian (Persero) Tahun 2019, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
Kontrak manajemen (Key Performance lndicators) antara direksi dan dewan Komisaris dengan Pemegang saham Tahun 2019 telah disahkan dalam 
rUPs, sebagaimana risalah rUPs no.13/00033.02/2019 tanggal 9 januari 2019. realisasi KPi tahun 2019 tercapai score 104,983.

agenda Mata acara 4:
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak manajemen (Key performance indicators) antara dewan Komisaris dengan kuasa Pemegang saham Tahun 
2019.

Keputusan Mata acara 4:
menyetujui dan mengesahkan Kontrak manajemen (Key performance indicator) dewan Komisaris dengan Pemegang saham PT Pegadaian 
(Persero) Tahun 2019, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
Kontrak manajemen (Key performance lndicators) antara dewan Komisaris dengan Pemegang saham Tahun 2019, telah disahkan dalam rUPs, 
sebagaimana risalah rUPs no.13/00033.02/2019 tanggal 9 januari 2019.

•	 RuPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 24 mei 2019

hari/Tanggal : jumat, 24 mei 2019

waktu : Pk. 10.00 s.d selesai wiB

Tempat : ruang rapat lt. 6 Kementerian BUmn
jalan medan merdeka selatan no.13 jakarta Pusat 10110

Kehadiran : Kuasa Pemegang saham Pemerintah republik indonesia:
•	 deputi Bidang Usaha jasa Keuangan, jasa survei dan Konsultan

dewan Komisaris:
•	 Komisaris Utama/Komisaris independen : ina Primiana
•	 Komisaris : heru subiyantoro
•	 Komisaris : satya arinanto
•	 Komisaris : fadlansyah lubis
•	 Komisaris : Umiyatun hayati Triastuti

direksi:
•	 direktur Utama : Kuswiyoto
•	 direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk : harianto widodo
•	 direktur jaringan, operasi, dan Penjualan : damar latri setiawan
•	 direktur Keuangan dan Perencanaan strategis : ninis Kesuma adriani
•	 direktur Teknologi informasi dan digital : Teguh wahyono
•	 direktur sdm & hukum : mohammad edi isdwiarto

Tahapan pelaksanaan RuPS Tahunan tanggal 24 mei 2019 adalah sebagai berikut:
•	 Penyampaian RuPS kepada Pemegang Saham melalui surat No. 571/00013.01/2019 tanggal 21 mei 2019
•	 Ruang Rapat Lt. 6 Kementerian BumN Jalan medan Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110 tanggal 24 mei 2019

hasil Keputusan RuPS telah dituangkan dalam Risalah RuPS Nomor 585/00013.00/2019 Tentang Persetujuan Laporan 
Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 24 mei 2019.
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Seluruh keputusan dalam RuPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. adapun hasil keputusan RuPS beserta pelaksanaannya 
dan tindak lanjutnya oleh manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Mata acara rapat dan keputusannya serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

agenda Mata acara 1:
Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta Persetujuan laporan Tugas Pengawasan 
dewan Komisaris Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata acara 1:
menyetujui laporan Tahunan dan mengesahkan laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018 serta laporan Tugas Pengawasan dewan 
Komisaris serta mengesahkan laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KaP Tanudireja, wibisana, rintis 
& rekan (Pricewaterhouse coopers) sesuai laporannya no.00179/2.1025/aU.1/09/0222-1/1/ii/2019 tanggal 28 februari 2019 dengan pendapat 
“wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de 
charge) kepada direksi dan dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun 
Buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2018.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta Persetujuan laporan Tugas Pengawasan 
dewan Komisaris Tahun Buku 2018, telah ditetapkan dalam risalah rUPs tentang Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan laporan 
Keuangan Tahun Buku 2018, no. 585/00013.00/2019 tanggal 24 mei 2019.

agenda Mata acara 2:
Persetujuan dan Pengesahan laporan Program Kemitraan dan Bina lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata acara 2:
menyetujui dan mengesahkan laporan Program Kemitraan dan Bina lingkungan Perseroan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KaP 
Tanudireja, wibisana, rintis & rekan (Pricewaterhouse coopers) sesuai laporannya no.00171/2.1025/aU.2/11/0222-1/1/ii/2019 tanggal 28 
februari 2019 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi dan dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBl 
Tahun Buku 2018.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
Persetujuan dan Pengesahan laporan Program Kemitraan dan Bina lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018, telah ditetapkan dalam risalah 
rUPs tentang Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Tahun Buku 2018, no. 585/00013.00/2019 tanggal 24 mei 
2019.

agenda Mata acara 3:
Penetapan Penggunaan laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata acara 3:
menetapkan penggunaan laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar rp2.775.079.897.757,00 dengan alokasi sebagai berikut:
1. dividen sebesar rp1.387.539.948.878,00 atau 50%.
2. cadangan sebesar rp1.387.539.948.878,00 atau 50%.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
•	 dividen sebesar rp1.387.539.948.879,00 telah disetorkan Perusahaan pada tanggal 21 juni 2019.
•	 alokasi laba bersih tahun buku 2018 sebesar rp1.387.539.948.878,00 sudah menjadi bagian saldo laba, sebagai cadangan umum dalam 

laporan keuangan tahun 2019.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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agenda Mata acara 4:
Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk direksi dan dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2019 serta 
tantiem untuk direksi dan dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata acara 4:
Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk direksi dan dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2019 serta 
tantiem untuk direksi dan dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018, akan ditetapkan secara tersendiri.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2019 serta tantiem tahun buku 2018 untuk anggota 
direksi dan dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) telah ditetapkan berdasarkan surat deputi Bidang Usaha jasa Keuangan, jasa survei 
dan Konsultan s-459/mBU/d5/05/2019, tanggal 31 mei 2019, tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan direksi dan dewan Komisaris PT 
Pegadaian (Persero) Tahun 2019.

agenda Mata acara 5:
Penetapan Kantor akuntan Publik (KaP) untuk mengaudit laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan laporan Keuangan Program 
Kemitraan dan Bina lingkungan untuk tahun Buku 2019.

Keputusan Mata acara 5:
1. menetapkan kembali KaP Tanudireja, wibisana, rintis & rekan (Pricewaterhouse coopers) sebagai auditor yang akan mengaudit laporan 

Keuangan Konsolidasian Perseroan dan laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. melimpahkan kewenangan kepada dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan 

penunjukan lainnya yang wajar bagi KaP tersebut.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Hingga akhir tahun 2019:
menetapkan Kantor akuntan publik (KaP) Tanudiredja, wibisana, rintis dan rekan (Pwc) sebagai auditor yang mengaudit laporan Keuangan 
Perseroan dan laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 desember 2019 
berdasar sPK no. 3288/00020.02/2019 tanggal 23 september 2019 dengan nilai kontrak termasuk pajak sebesar 7.135.000.000,- setelah 
additional fee.

•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 29 mei 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 29 mei 2019 melalui Surat menteri BumN No. SK-124/
mBu/05/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Pegadaian. hasil Keputusan RuPS Sirkuler telah dituangkan melalui akta Notaris No. 1 Tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat 
di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sh, mkn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berikut disampaikan hasil Keputusan Sirkuler tersebut.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
1. mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sdr. Bandung Pardede sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian 

yang diangkat berdasarkan keputusan menteri Badan Usaha milik negara nomor sK-130/mBU/06/2016 tanggal 30 juni 2016 terhitung sejak 
tanggal 19 desember 2018, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya 
tersebut;

2. mengangkat sdr. wahyu wibowo sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Pengangkatan direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah di sampaikan kepada otoritas jasa Keuangan dan 

Bursa efek indonesia melalui surat nomor 600/00013.02/2019 tanggal 29 mei 2019 tentang laporan Perubahan susunan dewan Komisaris.
2. Pembaharuan atas pengangkatan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah disubmit dalam portal idXnet dan Website 

resmi perusahaan www.pegadaian.co.id
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•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 8 Juli 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 8 Juli 2019 melalui Surat menteri BumN No. SR-466/
mBu/07/2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Pesonna Optima Jasa. hasil Keputusan RuPS Sirkuler telah 
dituangkan melalui akta akta No. 20 Tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sh, mkn., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Nomor : ahu-ah.01.03-0304985 tanggal 29 Juli 2019.

Berikut disampaikan hasil Keputusan Sirkuler tersebut.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
1. menyetujui pengangkatan sdr. yul afian sebagai direktur PT Pesonna optima jasa menggantikan sdr. mokh. muntaki;
2. Pengangkatan direksi PT Pesonna optima jasa tersebut agar ditetapkan dalam rapat Umum Pemegang saham (rUPs) PT Pesonna optima 

jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. hasil penetapan rUPs atas pengangkatan direksi PT Pesonna optima jasa tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUmn melalui 

pembaharuan data portal sdm BUmn sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan menteri BUmn nomor Per-18/mBU/10/2014 tentang 
Penyampaian data, laporan dan dokumen BUmn secara elektronik.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Pengangkatan direktur PT Pesonna optima jasa sdr. yul afian telah dilaksanakan dan ditetapkan dalam rUPs luar Biasa PT Pesonna 

optima jasa nomor : 862/Poj/Vii/2019 tanggal 19 juli 2019;

Pembaharuan atas pengangkatan direksi PT Pesonna optima jasa telah disubmit dalam portal sdm Kementerian BUmn.

•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 12 September 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 12 September 2019 melalui Surat menteri BumN No. S-595/
mBu/09/2019 tentang Persetujuan Kerja Sama dan Penyertaan modal pada PT asuransi Jiwasraya Putra.

Berikut disampaikan hasil Keputusan Sirkuler tersebut.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
menyetujui penyertaan PT Pegadaian (Persero) pada PT asuransi jiwasraya Putra dalam bentuk non uang berupa konversi nilai kompensasi 
atas kerja sama pengembangan bisnis asuransi PT asuransi jiwasraya Putra selama 30 tahun yang diperoleh PT Pegadaian (Persero) dari kerja 
sama dimaksud.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
menindaklanjuti persetujuan menteri BUmn, Pegadaian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama strategis dengan PT 
asuransi jiwasraya Putra nomor: 74/00033.01/2019 tanggal 12 september 2019. namun demikian, implementasi atas PKs sebagaimana 
dimaksud belum terlaksana mengingat PT asuransi jiwasraya Putra masih menunggu masuknya investor strategis untuk dapat beroperasi 
secara penuh sebagaimana disyaratkan oleh ojK.
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•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 17 Oktober 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 17 Oktober 2019 melalui Surat menteri BumN No. SK-248/
mBu/10/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Pegadaian. hasil Keputusan RuPS Sirkuler telah dituangkan melalui akta Notaris No. 4 Tanggal 5 November 2019 yang 
dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sh, mkn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berikut disampaikan hasil Keputusan Sirkuler tersebut.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sdr. heru subiyantoro sebagai Komisaris Perusahaan Persero (Persero) PT Pegadaian yang 
diangkat berdasarkan keputusan menteri Badan Usaha milik negara nomor : sK-123/mBU/2014 tanggal 10 juni 2014 terhitung sejak 10 juni 
2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut dan mengangkat 
sdr. sudarto sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Pengangkatan direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah di sampaikan kepada otoritas jasa Keuangan dan Bursa 
efek indonesia melalui surat nomor 1275/00013.02/2019 tanggal 18 oktober 2019 tentang laporan Perubahan susunan dewan Komisaris.

•	 RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 18 November 2019
Pemegang Saham melakukan RuPS Keputusan Sirkuler tanggal 18 November 2019 melalui Surat menteri BumN No. SK-273/
mBu/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian. hasil Keputusan 
RuPS Sirkuler telah dituangkan melalui akta Notaris No. 3 Tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz 
Iwan, Sh, mkn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berikut disampaikan hasil Keputusan Sirkuler tersebut.

keputusan ruPs sirkuler serta Tindak lanjut atas hasil keputusan rapat

Keputusan:
mengangkat sdr. wahyu Kuncoro sebagai wakil direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Pengangkatan direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah di sampaikan kepada otoritas jasa Keuangan dan 

Bursa efek indonesia melalui surat nomor 1449/00013.02/2019 tanggal 19 november 2019 tentang laporan Perubahan susunan direksi.
2. Pembaharuan atas pengangkatan wakil direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian telah di-submit dalam portal idXnet 

dan Website resmi perusahaan www.pegadaian.co.id
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Tindak lanjut arahan Pemegang saham atas ruPs Tahun 2018
Selama tahun 2018, Perseroan telah mengadakan rapat dengan RuPS sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari RuPS terkait 
Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2018, dan 
RuPS terkait Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada 
tanggal 2 mei 2018.

1. RuPS terkait Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 8 
Januari 2018

agenda dan hasil keputusan ruPs Tahunan tanggal 8 
januari 2018

sudah/
Belum

Terlaksana

Tindak lanjut oleh Manajemen hingga akhir Tahun 2019 atas 
keputusan ruPs Tahunan tanggal 8 januari 2018

agenda Pertama:
Pengesahan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan 
(rKaP) Tahun 2018

Keputusan:
mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan 
Tahun 2018 dengan pokok-pokok keputusan terkait 
rencana atau target laba rugi Konsolidasi Perusahaan, 
laporan Posisi Keuangan, investasi dan sumber daya 
manusia

•	 rKaP tahun 2018 telah disahkan dalam rUPs, sebagaimana 
risalah rUPs no.16/00013.03/2018 tanggal 8 januari 2018 
beserta lampirannya.

•	 direksi telah menjalankan inisiatif strategis yang tertuang 
dalam rKaP 2018 dan kebijakan lainnya dengan hasil kinerja 
secara garis besar sebagai berikut:
 - aset tercapai 90,2%.
 - outstanding loans tercapai 89,9%
 - Pendapatan Usaha tercapai 90,7%.
 - laba Bersih tercapai 102%.

agenda Kedua:
Pengesahan rencana Kerja dan anggaran Program 
Kemitraan dan Bina lingkungan (rKa-PKBl) Tahun 2018

Keputusan:
mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Program 
Kemitraan dan Bina lingkungan Tahun 2018 terkait 
rencana atau target anggaran untuk Program Kemitraan 
dan Program Bina lingkungan

•	 rKa-PKBl tahun 2018 telah disahkan dalam rUPs, 
sebagaimana risalah rUPs no.16/00013.03/2018 tanggal 8 
januari 2018 beserta lampirannya.

•	 realisasi penyaluran Program Kemitraan tahun 2018 tercapai 
117,5%.

•	 realisasi penyaluran Bina lingkungan tahun 2018 tercapai 
118,5%.

agenda Ketiga:
Persetujuan dan pengesahan Kontrak manajemen (Key 
performance lndicators) antara direksi dan dewan 
Komisaris dengan Pemegang saham Tahun 2018

Keputusan:
menyetujui dan mengesahkan Kontrak manajemen (Key 
performance indicators) dewan Komisaris dan direksi 
dengan Pemegang saham PT Pegadaian (Persero) 
Tahun 2018, yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari risalah rUPs Tahunan ini.

•	 Kontrak manajemen (Key Performance lndicators) antara 
direksi dan dewan Komisaris dengan Pemegang saham 
Tahun 2018,telah disahkan dalam rUPs, sebagaimana risalah 
rUPs no.16/00013.03/2018 tanggal 8 januari 2018 beserta 
lampirannya.

•	 realisasi KPi tahun 2018 tercapai score 102,898.

agenda Keempat:
Persetujuan dan pengesahan Kontrak manajemen 
(Key performance indicators) antara dewan Komisaris 
dengan Pemegang saham Tahun 2018

Keputusan:
menyetujui dan mengesahkan Kontrak manajemen 
(Key performance indicators) dewan Komisaris dengan 
Pemegang saham PT Pegadaian (Persero) Tahun 2018, 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari risalah ini.

Kontrak manajemen (Key performance lndicators) antara dewan 
Komisaris dengan Pemegang saham Tahun 2018, telah disahkan 
dalam rUPs, sebagaimana risalah rUPs no.16/00013.03/2018 
tanggal 8 januari 2018 beserta lampirannya.
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2. RuPS terkait Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan pada 
tanggal 2 mei 2018

agenda dan hasil keputusan ruPs Tahunan tanggal 2 
Mei 2018

sudah/
Belum

Terlaksana

Tindak lanjut oleh Manajemen hingga akhir Tahun 2019 atas 
keputusan ruPs Tahunan tanggal 2 Mei 2018

agenda Pertama:
Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan laporan 
Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017, Persetujuan 
laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris serta 
Pengesahan laporan Keuangan Program Kemitraan 
dan Bina lingkungan untuk Tahun Buku 2017, serta 
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung 
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) 
kepada direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan 
dan anggota dewan Komisaris atas Tindakan 
Pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama 
Tahun Buku 2018.

Keputusan:
1. menyetujui laporan Tahunan dan mengesahkan 

laporan Keuangan Tahun Buku 2017, laporan 
Kegiatan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan 
dewan Komisaris serta mengesahkan laporan 
Keuangan PKBl Tahun Buku 2017 yang telah diaudit 
oleh KaP Kanaka Puradiredja, suhartono.

2. memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab kepada direksi atas tindakan pengurusan 
Perseroan dan anggota dewan Komisaris atas 
tindakan pengawasan Perseroan selama tahun 2017, 
dengan ketentuan sepanjang tindakan tersebut 
bukan merupakan tindakan pidana atau tidak 
melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku 
dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam 
laporan Tahunan dan laporan Keuangan Tahun 
Buku 2017.

Persetujuan atas laporan Tahunan dan Pengesahan laporan 
Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017, Persetujuan laporan 
Tugas Pengawasan dewan Komisaris serta Pengesahan 
laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina lingkungan 
untuk Tahun Buku 2017 telah tertuang dalam risalah rUPs 
no.318/00013/03/2018 tanggal 2 mei 2018.

agenda Kedua:
Persetujuan Penggunaan laba Bersih Konsolidasian 
Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Keputusan:
menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 
konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada 
Pemilik entitas induk Tahun Buku 2017 sebesar 
rp2.513.417.983.526,- yaitu:
1. dividen sebesar rp1.005.367.000.000,- atau 40,00%;
2. cadangan sebesar rp1.508.050.983.526,- atau 

60,00%.

•	 dividen sebesar rp1.005.367.000.000,- telah disetorkan 
perusahaan pada tanggal 31 mei 2018.

•	 alokasi laba bersih tahun buku 2017 sebesar 
rp1.508.050.983.526,- sudah menjadi bagian saldo laba, 
sebagai cadangan umum dalam laporan keuangan tahun 
2018.

agenda Ketiga:
Penetapan Penghasilan direksi dan dewan Komisaris.

Keputusan:
Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas 
dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2018 serta tantiem 
Tahun Buku 2017 untuk anggota direksi dan dewan 
Komisaris PT Pegadaian (Persero) akan
ditetapkan secara tersendiri.

Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan 
tunjangan lainnya tahun buku 2018 serta tantiem tahun buku 
2017 untuk anggota direksi dan dewan Komisaris PT Pegadaian 
(Persero) telah ditetapkan berdasarkan surat deputi Bidang 
Usaha jasa Keuangan, jasa survei dan Konsultan no.s-564/
mBU/d5/06/2018 tanggal 5 juni 2018.
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agenda dan hasil keputusan ruPs Tahunan tanggal 2 
Mei 2018

sudah/
Belum

Terlaksana

Tindak lanjut oleh Manajemen hingga akhir Tahun 2019 atas 
keputusan ruPs Tahunan tanggal 2 Mei 2018

agenda Keempat:
Penetapan Kantor akuntan Publik (KaP) untuk 
mengaudit laporan Keuangan Perseroan dan laporan 
Keuangan Program Kemitraan dan Bina lingkungan 
untuk Tahun Buku 2018.

Keputusan:
1. melimpahkan kewenangan kepada dewan Komisaris 

Perseroan untuk melakukan pengadaan Kantor 
akuntan Publik (KaP) yang mengaudit laporan 
Keuangan Perseroan dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan Bina lingkungan untuk Tahun 
Buku yang berakhir tanggal 31 desember 2018, 
selanjutnya dewan Komisaris menyampaikan 
usulan KaP tersebut kepada menteri BUmn untuk 
mendapatkan penetapan.

2. memberikan kuasa kepada dewan Komisaris untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, 
serta menetapkan KaP Pengganti dalam hal KaP 
yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau 
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

menetapkan Kantor akuntan publik (KaP) Tanudiredja, wibisana, 
rintis dan rekan (Pwc) sebagai auditor yang mengaudit laporan 
Keuangan Perseroan dan laporan Keuangan Program Kemitraan 
dan Bina lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 
desember 2018 berdasar sPK no. 2261/00021.02/2018 tanggal 
23 agustus 2018 dengan nilai kontrak termasuk pajak sebesar 
rp3.900.000.000,-

DeWaN KOmISaRIS

undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mewajibkan semua perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris. 
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 
dengan anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, 
serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-
prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada 
Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi 
terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu 
kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris 
dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap 
seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan komisaris
anggota Dewan Komisaris Perusahaan diangkat dan 
diberhentikan oleh RuPS setelah melalui proses uji kemampuan 
dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan menteri Badan 
usaha milik Negara Nomor PeR-02/mBu/02/2015 tanggal 17 
Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan 
Pengawas Badan usaha milik Negara. Pengangkatan Dewan 
Komisaris Perusahaan juga harus berdasarkan pada ketentuan 
POJK No.27/POJK.03/2016 tentang uji Kemampuan dan 
Kepatutan (fit and proper test) bagi Pihak utama Lembaga Jasa 
Keuangan, yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan 

Komisaris wajib lulus fit and proper test dan memperoleh 
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum 
menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Masa jabatan Dewan komisaris
Berdasarkan Board Manual Dewan Komisaris yang dimiliki 
Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan.

susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan komisaris 
Tahun 2019
Selama tahun 2019 jumlah dan komposisi Dewan Komisaris 
Perusahaan mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan 
pertama berdasarkan RuPS tanggal 29 mei 2019 telah 
dilakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan 
Komisaris yaitu Wahyu Wibowo menggantikan Bandung 
Pardede sebagai Komisaris. adapun perubahan kedua adalah 
berdasarkan RuPS tanggal 17 Oktober 2019 telah dilakukan 
pengangkatan Sudarto menggantikan heru Subiyantoro 
sebagai Komisaris.

Kronologis perubahan susunan Dewan Komisaris di sepanjang 
tahun 2019 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 
2019 dapat di lihat di bawah ini.
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Kronologis Perubahan susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019
1 januari – 29 Mei 2019 29 Mei – 17 Oktober 2019 17 Oktober – 31 Desember 2019 keterangan

ina Primiana (Komisaris Utama/
Komisaris independen)

ina Primiana (Komisaris Utama/
Komisaris independen)

ina Primiana (Komisaris Utama/
Komisaris independen)

-

heru subiyantoro (Komisaris) heru subiyantoro (Komisaris) heru subiyantoro efektif tidak 
lagi menjabat sebagai Komisaris 
Perusahaan sejak tanggal 17 
oktober 2019

satya arinanto (Komisaris) satya arinanto (Komisaris) satya arinanto (Komisaris) -

fadlansyah lubis (Komisaris) fadlansyah lubis (Komisaris) fadlansyah lubis (Komisaris) -

Umiyatun hayati Triastuti 
(Komisaris)

Umiyatun hayati Triastuti 
(Komisaris)

Umiyatun hayati Triastuti 
(Komisaris)

-

wahyu wibowo (Komisaris) wahyu wibowo (Komisaris) wahyu wibowo diangkat sebagai 
Komisaris Perusahaan sejak 
tanggal 29 mei 2019

sudarto (Komisaris) sudarto diangkat sebagai 
Komisaris Perusahaan sejak 
tanggal 17 oktober 2019

susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019
nama jabatan Dasar Pengangkatan Masa jabatan Periode jabatan

ina Primiana Komisaris Utama/Komisaris 
independen

surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-231/
mBU/10/2017 tanggal 27 
oktober 2017

27 oktober 2017 - rUPs 
Tahun 2022

Ke-1

satya arinanto Komisaris surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-130/
mBU/06/2016 tanggal 
30 juni 2016

30 juni 2016 - rUPs Tahun 
2021

Ke-1

fadlansyah lubis Komisaris surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-130/
mBU/06/2016 tanggal 
30 juni 2016

30 juni 2016 - rUPs Tahun 
2021

Ke-1

Umiyatun hayati Triastuti Komisaris surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-56/
mBU/03/2017 tanggal 17 
maret 2017

17 maret 2017 - rUPs 
Tahun 2022

Ke-1

wahyu wibowo Komisaris surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-124/
mBU/05/2019 tanggal 29 
mei 2019

29 mei 2019 – rUPs Tahun 
2024

Ke-1

sudarto Komisaris surat Keputusan menteri 
BUmn no. sK-284/
mBU/10/2019 tanggal 17 
oktober 2019

17 oktober 2019 – rUPs 
Tahun 2024

Ke-1

*Profil singkat masing-masing anggota dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan pada laporan 
Tahunan ini
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PeDOmaN DaN TaTa TeRTIB KeRJa DeWaN 
KOmISaRIS

Dewan Komisaris telah memiliki panduan dalam memahami 
peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan 
Komisaris sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman yang 
telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No.39 tahun 2017 
tentang Board Manual tanggal 28 Desember 2017.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum 
korporasi, ketentuan anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang 
Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good 
Corporate Governance.

Dengan adanya Board Manual diharapkan mempermudah 
Dewan Komisaris memahami peraturan-peraturan yang 
terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris, menghilangkan 
praktik pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan (yang 
tidak tertulis) serta memperjelas tingkat akuntabilitas dalam 
pengambilan keputusan. aspek yang diatur dalam Board 
Manual Dewan Komisaris meliputi:
1. Kebi jakan umum dan Persyaratan anggota 

Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
4. Wewenang dan hak Dewan Komisaris;
5. Rapat Dewan Komisaris;
6. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
8. evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
9. Sekretaris Dewan Komisaris;
10. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
11. etika Jabatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan komisaris
Sesuai dengan undang-undang No.40 Tahun 2007, anggaran 
Dasar Perusahaan dan Board Manual, Dewan Komisaris 
memiliki dua tugas pokok yaitu melakukan pengawasan 
dan memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi terkait 
jalannya operasional Perseroan. Di sisi lain, Dewan Komisaris 
juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa jalannya 
Perseroan sesuai dengan arahan yang diberikan RuPS.

Tugas Dewan Komisaris yaitu:
1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan 
oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi 

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan 
anggaran Perusahaan (RKaP) serta ketentuan anggaran 
Dasar dan Keputusan RuPS serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten 
sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memilik 
tanggung jawab atau berkewajiban terkait:
1. Rapat umum Pemegang Saham (RuPS);
2. Strategi dan Rencana Kerja;
3. Fungsi Pengawasan;
4. Nominasi anggota Direksi Perusahaan;
5. Remunerasi;
6. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak 

Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan dan/
atau bernilai strategis;

7. evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
8. Pengawasan Penerapan manajemen Risiko, Sistem 

Pengendalian Internal, Keterbukaan dan Kerahasiaan 
Informasi dan Tugas Lainnya seperti:
•	 menyusun program kerja tahunan dan dimasukan 

dalam RKaP;
•	 membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan 

menyimpan salinannya;
•	 melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan 

sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan 
perusahaan lain;

•	 melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas 
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
anggaran Dasar dan/atau keputusan RuPS.

Wewenang Dewan komisaris
Sesuai ketentuan anggaran Dasar Perusahaan dan Board 
Manual wewenang Dewan Komisaris antara lain meliputi:
1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen 

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-
lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

2. memasuki pekarangan gedung dan kantor yang 
dipergunakan oleh Perseroan;

3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat 
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengelolaan Perseroan;
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4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan 
akan dijalankan oleh Direksi;

5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi 
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat 
Dewan Komisaris;

6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan 
Komisaris jika dianggap perlu;

7. membentuk Komite-komite lain selain Komite 
audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan 
kemampuan Perseroan;

8. menggunakan Tenaga ahli untuk hal-hal tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika 
dianggap perlu;

9. memberikan persetujuan atas usulan Direksi untuk 
perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam 
Board Manual;

10. memberikan tanggapan atas usulan Direksi untuk 
mendapatkan persetujuan RuPS atas perbuatan-perbuatan 
sebagaimana yang diatur dalam Board Manual.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan komisaris
Pembidangan atau fokus tugas pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Dewan Komisaris No.07/KeP/DK.GD/10/2019 tentang Pembagian Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tanggal 10 Oktober 2019. Pembidangan tugas Dewan Komisaris senantiasa 
disesuaikan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris baru. Berikut pembidangan tugas pengawasan anggota Dewan 
Komisaris Perusahaan tahun buku 2019:

no nama Direktorat area 
Pengawasan ina Primiana satya arinanto Fadlansyah 

lubis
umiyatun hayati 

Triastuti Wahyu Wibowo sudarto*

1 direktorat Utama sekretaris 
Perusahaan

sPi

manajemen risiko 
(seVP)

risiko Kredit & 
asuransi

operation & 
enterprise risk 
management

Compliance

transformation 
office (seVP)

project 
management 
office (pmo) 
& Change 
management

2 direktorat 
Pemasaran & 
Pengembangan 
Produk

Produk gadai

Produk emas

Unit Usaha 
syariah

Produk mikro 
fidusia

Pemasaran

3 direktorat jaringan 
operasi & 
Penjualan

jaringan & 
operasional

Penjualan

Kemitraan 
& Bina 
lingkungan
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no nama Direktorat area 
Pengawasan ina Primiana satya arinanto Fadlansyah 

lubis
umiyatun hayati 

Triastuti Wahyu Wibowo sudarto*

4 direktorat Ti & 
digital

arsitektur & 
Perencanaan 
Ti

operasional & 
infrastruktur Ti

it Solution

digital Service 
& partnership

digital Center 
of excellence

micro & 
Consumer 
digital lending

produk Fee 
based

5 direktorat sdm & 
hukum

operational 
hC

Strategic hC

pegadaian 
Corporate 
University

hukum

procurement & 
Pengelola aset 
Tetap

Budaya Kerja

6 direktorat 
Keuangan & 
Perencanaan 
strategis

Perencanaan 
strategis

akuntansi

Tresuri

manajemen 
Kinerja 
Perusahaan

*) sudarto diangkat sebagai Komisaris Perusahaan per 17 oktober 2019

independensi Dewan komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan 
bebas intervensi dari pihak manapun. Dewan Komisaris juga 
diwajibkan untuk melaporkan kepada perusahaan mengenai 
kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya di Perseroan 
dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya guna 
menjamin independensi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap 
anggota Dewan Komisaris bertindak secara independen 
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara 
individual maupun kolegial. Selama tahun 2019 seluruh 

anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tentang pelaksanaan GCG. Pernyataan tidak memiliki benturan 
kepentingan ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai 
Dewan Komisaris dan diperbaharui setiap awal tahun sebagai 
pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris maupun 
keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun 
menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha 
yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan bidang usaha Perseroan.
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Program Pengenalan Perusahaan
Sejalan dengan Board Manual Perseroan, anggota Dewan 
Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan 
program pengenalan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
memberikan orientasi kepada anggota Dewan Komisaris 
yang baru diangkat agar dapat memahami latar belakang 
dan kegiatan usaha Perseroan serta memahami segala aspek 
yang terkait dengan peran dan tanggung jawab pengawasan, 
sehingga diharapkan dapat memperlancar tugas Dewan 
Komisaris secara efektif.

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kali pengangkatan Dewan 
Komisaris baru dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya 
program pengenalan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 
2019 dan 31 Oktober 2019. Program tersebut diselenggarakan 
oleh Sekretaris Perusahaan dengan materi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, 

sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, 
strategi, rencana usaha jangka Pendek, jangka panjang, 
posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-
masalah strategis lainnya;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang 
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan 
kebijakan pengendalian internal serta Komite audit dan 
Komite Lain yang dibentuk Dewan Komisaris;

4. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab 
dan hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal 
yang tidak diperbolehkan;

5. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang 
berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat.

Peningkatan kompetensi Dewan komisaris
Perseroan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program 
pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas 
hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam 
menciptakan SDm yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan 
mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan 
Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan 

kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan 
anggaran Dewan Komisaris.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program 
peningkatan kapabilitas seperti seminar dan pelatihan 
diwajibkan menyajikan presentasi kepada anggota 
Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi 
dan pengetahuan.

4. anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung 
jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan 
program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut 
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Biaya program peningkatan kompetensi bagi Dewan 
Komisaris sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan 
Komisaris di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab 
Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan komisaris Tahun 2019
Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis 
sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi:

•	 Rapat Dewan Komisaris
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 terkait dengan frekuensi, agenda, dan peserta Rapat dibahas 
lebih lanjut pada Bab tersendiri dengan Judul Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada 
Laporan Tahunan ini.

•	 Persetujuan dan Tanggapan Dewan Komisaris
Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/tanggapan kepada Pemegang Saham dan Direksi. 
Persetujuan dan Tanggapan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasehatan yang telah 
dijalankan antara lain sebagai berikut:
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no keputusan

1 Tanggapan dewan Komisaris atas Penyaluran dana Program Kemitraan melalui BUmn Khusus

2 rencana rapat dan Kunjungan Kerja dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) Tahun 2019

3 Tanggapan dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan sekretaris Perusahaan PT Pegadaian 
(Persero)

4 Tanggapan dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala satuan Pengawasan intern (sPi) 
PT Pegadaian (Persero)

5 Tanggapan dewan Komisaris atas Penunjukan Pelaksanaan Tugas (Plt.) sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero)

6 Persetujuan Penambahan divisi hubungan Kelembagaan pada struktur organisasi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)

7 Tindak lanjut rUPs Pengesahan laporan Tahunan audit PT Pegadaian (Persero)

8 Tanggapan Tertulis dewan Komisaris atas Usulan calon direksi pada anak Perusahaan (PT Pesonna indonesia jaya)

9 Tanggapan dewan Komisaris atas Tor Pengadaan KaP untuk audit PT Pegadaian (Persero)

10 Persetujuan dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Pembiayaan Ultra mikro (Umi)

11 Persetujuan dewan Komisaris atas revisi Tor Pengadaan KaP untuk audit PT Pegadaian (Persero) Tahun Buku 2019

12 Penetapan dewan Komisaris atas Besaran imbal jasa audit KaP untuk audit PT Pegadaian (Persero) Beserta entitas anak Perusahaan 
Tahun Buku 2019

13 Tanggapan dewan Komisaris terhadap Usulan Perubahan anggaran dasar PT Pegadaian (Persero)

14 Tanggapan Tertulis dewan Komisaris atas rencana PT Pegadaian (Persero) melakukan Penyertaan modal non Tunai pada PT asuransi 
jiwasraya Putera

15 Tanggapan dan masukan dewan Komisaris atas rancangan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Tahun 
2020

16 Tanggapan dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Tertulis untuk Perubahan struktur organisasi Korporat PT Pegadaian 
(Persero)

17 Tanggapan Tertulis dewan Komisaris atas rencana Penyertaan modal PT Pegadaian (Persero) pada PT fintek Karya nusantara

18 Tanggapan dewan Komisaris atas Permohonan dan Persetujuan Tertulis untuk menyewakan 9 (sembilan) hotel Pesonna kepada PT 
Pesonna indonesia (Pij) Tahun 2019

19 Tanggapan dekom atas Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan Penghapusan sebagian aktiva Tetap di Kantor Pusat PT 
Pegadaian (Persero)

20 Tanggapan dewan Komisaris terhadap Update Permohonan Tanggapan Tertulis Penawaran Umum Berkelanjutan iV obligasi dan sukuk 
Pegadaian dan/atau Penerbitan surat Utang lainnya Tahun 2020.

21 Tanggapan dewan Komisaris atas Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan calon anggota dewan Komisaris pada anak Perusahaan 
PT Pesonna optima jasa.

•	 Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh unit dan untuk mendapatkan gambaran atas kemajuan/
perkembangan operasional Perseroan secara nyata di lapangan, maka Dewan Komisaris melakukan pengamatan langsung/
kunjungan ke Kantor Cabang. Berikut daftar kunjungan kerja Dewan Komisaris tahun 2019:

no nama Tanggal Tujuan Dalam rangka

1 ina Primiana 14-15 januari 2019 Bandung rapat Kerja Kantor wilayah X Bandung

19-20 januari 2019 Kupang-Kanwil 
denpasar

Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi Kinerja 
wilayah Kupang

30-31 januari 2019 Batam, Kanwil 
Pekanbaru

monitoring dan evaluasi kinerja wilayah Batam

5-7 april 2019 surabaya mengikuti acara Kementerian BUmn

12-13 april 2019 cirebon, Pekalongan 
dan Kanwil semarang

monitoring dan evaluasi kinerja wilayah cirebon dan 
Pekalongan

17-18 mei 2019 Kanwil Balikpapan acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di 
Kanwil Balikpapan
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no nama Tanggal Tujuan Dalam rangka

20-21 mei 2019 Kanwil denpasar acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di 
Kanwil Kanwil denpasar

27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom 
di denpasar, Bali

12-13 juli 2019 Pangandaran acara Peresmian Bank sampah “sahate” Pangandaran dan 
Penandatanganan moU dengan Pemda jawa Barat

16-17 juli 2019 cabang di Kanwil 
manado

monitoring dan evaluasi Kinerja Kantor cabang di Kanwil 
manado

26-27 juli 2019 yogyakarta narasumber media gathering PT Pegadaian (Persero) 
Pegadaian

28-29 agustus 2019 denpasar Undangan sidang Pleno isei XX dan seminar nasional

8-11 oktober 2019 Kanwil medan exit meeting audit Sampling KaP Pwc kunjungan ke cabang 
langsa dan Banda aceh di Kantor wilayah medan

25-26 november yogyakarta rakernas sPi dan kunjungan Ke cabang-cabang di yogyakarta

2 U. hayati Triastuti 19-20 januari 2019 Kupang-Kanwil 
denpasar

Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi Kinerja 
wilayah Kupang

5-7 april 2019 surabaya mengikuti acara Kementerian BUmn

27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom 
di denpasar, Bali

7-9 november 2019 Kanwil surabaya exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil surabaya

3 satya arinanto 18-20 januari 2019 surabaya Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi Kinerja 
wilayah surabaya

5-7 april 2019 surabaya mengikuti acara Kementerian BUmn

12-14 mei 2019 Kanwil medan acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di 
Kanwil medan

26-28 mei 2019 Kanwil surabaya acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di 
Kanwil surabaya

22-23 juni 2019 Kanwil surabaya memenuhi undangan halal bi halal 1 syawal 1440h dan 
kunjungan cabang di Kanwil surabaya

27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom 
di denpasar, Bali

18-19 oktober 2019 Kanwil Palembang 
dan Kanwil surabaya

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di lampung Kanwil 
Palembang dan kunjungan dinas ke kantor cabang surabaya di 
Kanwil surabaya

24-27 oktober 2019 Kanwil denpasar dan 
Kanwil surabaya

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kupang Kanwil 
denpasar dan kunjungan dinas ke Kantor cabang surabaya di 
Kanwil surabaya

7-9 november 2019 Kanwil surabaya exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil surabaya

14-15 november 2019 Kanwil makassar exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil makassar

4 heru subiyantoro 19-20 januari 2019 makasar Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi Kinerja 
wilayah makasar

5-7 april 2019 surabaya mengikuti acara Kementerian BUmn

12-13 april 2019 Kanwil semarang menghadiri acara Kegiatan Kemeterian BUmn

22-24 mei 2019 Kanwil semarang acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di 
Kanwil semarang

5 fadlansyah lubis 27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom 
di denpasar, Bali

6 wahyu wibowo 27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom 
di denpasar, Bali

1 november 2019 Kanwil Balikpapan exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Pontianak Kanwil 
Balikpapan
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•	 Laporan, Tanggapan, Permohonan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham
Dewan Komisaris telah memberikan Laporan, Tanggapan, Permohonan kepada Pemegang Saham meliputi:

no no. surat Tanggal Perihal

1 s-04/dK.gd/1/2019 17 januari 2019 Permohonan izin Perjalanan dinas luar negeri dewan Komisaris PT Pegadaian 
(Persero)

2 s-12/dK.gd/02/2019 25 februari 2019 Permohonan Persetujuan Usulan jumlah anggota Komite yang bukan berasal dari 
anggota dewan Komisaris

3 s-13/dK.gd/2/2019 25 februari 2019 Permohonan izin Perjalanan dinas luar negeri dewan Komisaris PT Pegadaian 
(Persero)

4 s-16/dK.gd/3/2019 29 maret 2019 Tanggapan dewan Komisaris atas laporan Keuangan audited PT Pegadaian (Persero) 
tahun buku 2018

5 s-16.1/dK.gd/3/2019 29 maret 2019 Penyampaian laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) 
tahun 2018

6 s-17/dK.gd/04/2019 10 april 2019 laporan mengikuti Kegiatan asean global leadership program (aglP) di london

7 s-18/dK.gd/4/2019 22 april 2019 Usulan hal-hal yang perlu diputuskan dalam rUPs laporan Tahunan PT Pegadaian 
(Persero) Tahun Buku 2018

8 s-19/dK.gd/05/2019 24 mei 2019 laporan Berakhirnya masa jabatan dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero)

9 s-23/dK.gd/05/2019 28 mei 2019 Tanggapan dewan Komisaris atas laporan manajemen PT Pegadaian (Persero) 
Triwulan i Tahun Buku 2019

10 s-28/dK.gd/07/2019 31 juli 2019 Tanggapan dewan Komisaris atas laporan manajemen PT Pegadaian (Persero) dan 
entitas anak Triwulan ii Tahun 2019

11 s-35/dK.gd/10/2019 25 september 2019 laporan mengikuti Kegiatan asean global leadership program (aglP) di shanghai 
dan hangzhou, china

12 s-42/dK.gd/11/2019 27 november 2019 Tanggapan dewan Komisaris atas laporan manajemen PT Pegadaian (Persero) 
Triwulan iii Tahun Buku 2019

13 s-43/dK.gd/12/2019 6 desember 2019 Tanggapan dewan Komisaris atas rencana Kerja dan anggaran Perusahaan PT 
Pegadaian (Persero) Tahun 2020

Penilaian Dewan komisaris atas kinerja komite di 
Bawah Dewan komisaris
Dalam rangka membantu Dewan Komisaris mewujudkan 
pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk 
Komite audit dan dapat membentuk Komite Lain yang 
ditetapkan oleh menteri. Keanggotaan komite terdiri dari 
Ketua dan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris 
PT Pegadaian (Persero) per 31 Desember 2019 terdiri atas 
Komite audit dan Komite manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi, yang bekerja secara mandiri dan independen 
serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. 
Sesuai dengan Peraturan menteri Badan usaha milik Negara 
Nomor : PeR-12/mBu/2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas Badan usaha milik Negara, 
Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja komite setiap 1 
(satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan 
Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja komite tahun 2019, 
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Komite audit dan 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi telah 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 
secara baik dan telah memberikan masukan dan rekomendasi 
yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab pengawasan Dewan Komisaris. Penilaian Dewan 
Komisaris atas kinerja Komite audit dan Komite manajemen 
Risiko & Remunerasi dan Nominasi tahun 2019 adalah 
sebagai berikut:

Komite audit
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, 
Komite audit berpedoman pada Piagam Komite audit Tahun 
2018 dan Rencana Kerja dan anggaran Komite audit Tahun 
2019, yang antara lain diarahkan untuk membantu tugas dan 
fungsi Dewan Komisaris terutama dalam hal memastikan 
efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas 
pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, 
menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit Satuan 
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Pengawasan Intern (SPI), serta melakukan identifikasi hal-hal 
yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-
tugas Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite audit telah melakukan 
kegiatan kajian/review dan memberikan tanggapan/pendapat/
masukan/rekomendasi terhadap laporan kinerja perusahaan, 
laporan hasil audit Satuan Pengendalian Intern dan auditor 
eksternal, serta hal-hal lain yang menjadi perhatian dan 
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melaksanakan 
rapat komite dan kunjungan kerja, serta mengikuti pendidikan 
dan pelatihan.

Selama tahun 2019, dalam rangka membantu Dewan Komisaris, 
Komite manajemen Resiko, & Remunerasi, dan Nominasi telah 
melakukan rapat dengan Komite audit, Direktorat Keuangan 
dan Perencanaan Strategis, Satuan Pengawasan Intern dan 
Direktorat manajemen Risiko dan Divisi terkait, serta dengan 
Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan anggaran 
Komite audit tahun 2019 dengan tingkat kehadiran rata-rata 
mencapai 95,10%.

Komite audit telah memberikan tanggapan, masukan dan 
rekomendasi atas hal-hal strategis yang menjadi perhatian 
dan memerlukan persetujuan dan rekomendasi Dewan 
Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite audit, antara 
lain laporan evaluasi kinerja Kantor akuntan Publik tahun 
2018 dan rekomendasi Kantor akuntan Publik tahun 2019, 
evaluasi kinerja perusahaan dan evaluasi laporan audit SPI 
secara bulanan, evaluasi hasil audit auditor eksternal sesuai 
penugasan Dewan Komisaris, tanggapan terhadap laporan 
manajemen tentang kinerja perusahaan secara berkala 
triwulanan dan tahunan, dan laporan pelaksanaan tugas 
Komite audit tahun 2019 secara triwulanan dan tahunan, 
serta tanggapan, masukan dan rekomendasi sesuai dengan 
penugasan Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan tugas membantu tugas 
Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan 
gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan 
yang dihadapi Wilayah dan Cabang/unit serta untuk 
menghadiri exit meeting audit KaP di wilayah, Komite audit 
telah melakukan kunjungan kerja ke Wilayah dan Cabang/unit 
sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris. Dalam rangka 
meningkatkan kompetensi, Komite audit juga telah mengikuti 
program Pendidikan dan Pelatihan.

Dewan Komisaris menilai bahwa tugas-tugas Komite audit 
dalam tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dan telah 
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 
dan anggaran Komite audit tahun 2019.

Komite Manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
mempunyai peranan yang sangat penting terutama terkait 
tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris 
dalam melakukan kajian atas kinerja operasional perusahaan, 
laporan profil risiko, kebijakan pengendalian sumber daya 
manusia perusahaan, dan dalam memberikan masukan 
sehubungan dengan kebijakan dan/atau keputusan Direksi 
tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola 
sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Selain itu, 
tugas Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
memberi masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan 
remunerasi dan nominasi dan melaksanakan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Dewan Dewan Komisaris, melaksanakan 
rapat komite dan kunjungan kerja, serta mengikuti pendidikan 
dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite manajemen 
Risiko & Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Piagam 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi, serta 
Rencana Kerja dan anggaran Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi tahun 2019.

Selama tahun 2019, dalam rangka membantu Dewan Komisaris, 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi telah 
melakukan rapat dengan Komite audit, Direktorat Keuangan 
dan Perencanaan Strategis, Satuan Pengawasan Intern, 
Direktorat manajemen Risiko dan Divisi terkait, serta dengan 
Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan anggaran 
Komite audit tahun 2019 dengan tingkat kehadiran rata-rata 
mencapai 91,15%.

Selain itu, Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi telah memberikan pendapat, masukan dan 
rekomendasi yang signifikan kepada Dewan Komisaris sesuai 
dengan bidang tugas Komite manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi, antara lain terkait dengan laporan hasil 
pemantauan profil risiko secara triwulanan, laporan penerapan 
GCG, evaluasi peraturan perundang-undangan, standar 
operasional prosedur (SPO), tanggapan terhadap laporan 
manajemen tentang kinerja perusahaan secara triwulanan dan 
tahunan, dan laporan pelaksanaan tugas Komite manajemen 
Risiko & Remunerasi dan Nominasi tahun 2019, serta tugas-
tugas lain sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.
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Dalam rangka pelaksanaan tugas membantu tugas Dewan 
Komisaris untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan 
gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan 
yang dihadapi Wilayah dan Cabang/unit serta untuk menghadiri 
exit meeting audit KaP di wilayah, Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kunjungan kerja ke 
Wilayah dan Cabang/unit sesuai dengan penugasan Dewan 
Komisaris. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Komite 
manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi juga telah 
mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan.

Dewan Komisaris menilai bahwa tugas-tugas Komite 
manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 
2019 telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan 
target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan anggaran 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
tahun 2019.

KOmISaRIS INDePeNDeN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris 
yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau 
pemegang saham pengendali atau dengan Perseroan yang 
mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk 
bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan 
menteri BumN No. PeR-09/mBu/2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan menteri Negara BumN No. PeR-01/mBu/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada Badan usaha milik Negara.

kriteria Penentuan komisaris independen
Kriteria penentuan Komisaris Independen berdasarkan Board 
Manual Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RuPS 

disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, 
proses bisnis dan rencana strategis Perseroan, dalam hal 
anggota Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang 
di antaranya diangkat menjadi Komisaris utama.

2. Komposisi Komisaris harus terdiri dari profesional yang 
berintegritas, memiliki kemampuan sehingga dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan 
bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua 
pemangku kepentingan.

3. Paling sedikit 20% merupakan anggota Komisaris 
Independen yang ditetapkan dalam keputusan 
pengangkatannya. Komisaris Independen adalah anggota 
Komisaris yang:
a. Berasal dari luar Perseroan.
b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, 

Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham 
Pengendali Perseroan.

c. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun 
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha Perseroan.

4. antara anggota Komisaris dan antara anggota Direksi 
dengan anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan 
keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus 
maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul 
karena perkawinan.

jumlah komisaris independen
Komisaris Independen Perusahaan dijabat oleh Sdr. Ina 
Primiana. Sesuai penetapannya Sdr. Ina Primiana menjabat 
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen Perusahaan, 
sesuai Keputusan menteri BumN No. SK-231/mBu/10/2017 
tanggal 27 Oktober 2017 yang dicatatkan melalui akta Notaris 
No. 04 tanggal 15 November 2017 yang dibuat di hadapan 
Notaris Nanda Fauz Iwan, S.h.,m.Kn., Notaris di Jakarta.
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Pernyataan independensi
Komisaris Independen Perusahaan telah membuat Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK. Di samping 
membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan 
status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Surat Pernyataan Independensi dari Komisaris Independen, Ina Primiana

DIReKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab 
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan. masing-masing anggota Direksi 
dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan 
sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun 
pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap 
merupakan tanggung jawab bersama.

Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi
anggota Direksi Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh 
RuPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan 
yang mengacu pada Peraturan menteri Badan usaha milik 
Negara Nomor PeR-03/mBu/02/2015 tanggal 17 Februari 
2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian anggota Direksi Badan usaha milik Negara.
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Pengangkatan Direksi juga berdasarkan pada ketentuan POJK 
No.27/POJK.03/2016 tentang uji Kemampuan dan Kepatutan 
(fit and proper test) bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, 
yang mensyaratkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus 
fit and proper test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi 
dalam jabatannya.

Masa jabatan Direksi
Berdasarkan Board Manual Direksi yang dimiliki Perseroan, 
masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 
2019
Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat 
dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selama tahun 
2019 jumlah dan komposisi Direksi Perusahaan mengalami 
2 (dua) kali perubahan. Perubahan pertama berdasarkan 
RuPS tanggal 4 Januari 2019 telah dilakukan Pemberhentian 
Sunarso sebagai Direktur utama dan mengangkat Kuswiyoto 
sebagai Direktur utama Perusahaan. adapun perubahan 
kedua adalah berdasarkan RuPS tanggal 18 November 2019 
telah dilakukan pengangkatan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil 
Direktur utama Perusahaan. Kronologis perubahan susunan 
Direksi di sepanjang tahun 2019 dan susunan Direksi per 31 
Desember 2019 dapat dilihat di bawah ini.

Kronologi Perubahan susunan Direksi di sepanjang tahun 2019
1 januari - 4 januari 2019 4 januari - 18 november 2019 18 november - 31 Desember 2019 keterangan

sunarso (direktur Utama) sunarso efektif tidak lagi menjabat 
sebagai direktur Utama sejak 4 
januari 2019

Kuswiyoto (direktur Utama) Kuswiyoto (direktur Utama) Kuswiyoto diangkat untuk 
menjabat sebagai direktur Utama 
sejak 4 januari 2019

wahyu Kuncoro (wakil direktur 
Utama)

wahyu Kuncoro diangkat untuk 
menjabat sebagai wakil direktur 
Utama sejak 18 november 2019

ninis Kesuma adriani (direktur 
Keuangan dan Perencanaan 
strategis)

ninis Kesuma adriani (direktur 
Keuangan dan Perencanaan 
strategis)

ninis Kesuma adriani (direktur 
Keuangan dan Perencanaan 
strategis)

-

harianto widodo (direktur 
Pemasaran dan Pengembangan 
Produk)

harianto widodo (direktur 
Pemasaran dan Pengembangan 
Produk)

harianto widodo (direktur 
Pemasaran dan Pengembangan 
Produk)

-

damar latri setiawan (direktur 
jaringan, operasi, dan Penjualan)

damar latri setiawan (direktur 
jaringan, operasi, dan Penjualan)

damar latri setiawan (direktur 
jaringan, operasi, dan Penjualan)

-

mohammad edi isdwiarto (direktur 
sdm dan hukum)

mohammad edi isdwiarto (direktur 
sdm dan hukum)

mohammad edi isdwiarto (direktur 
sdm dan hukum)

-

Teguh wahyono (direktur Ti dan 
digital)

Teguh wahyono (direktur Ti dan 
digital)

Teguh wahyono (direktur Ti dan 
digital)

-
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susunan Direksi per 31 Desember 2019
nama jabatan Dasar Pengangkatan Masa jabatan Periode jabatan

Kuswiyoto direktur Utama Keputusan menteri BUmn 
no. sK-03/mBU/1/2019 
tanggal 4 januari 2019

4 januari 2019 - rUPs 
2024

Ke-1

wahyu Kuncoro wakil direktur Utama Keputusan menteri BUmn 
no. sK-273/mBU/11/2019 
tanggal 18 november 2019

18 november 2019 - rUPs 
2024

Ke-1

ninis Kesuma adriani direktur Keuangan dan 
Perencanaan strategis

Keputusan menteri BUmn 
no. sK-143/mBU/05/2018 
tanggal 30 mei 2018

30 mei 2018 - rUPs Tahun 
2023

Ke-1

harianto widodo direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk

Periode ke-2: Keputusan 
menteri BUmn no. sK-143/
mBU/05/2018 tanggal 30 
mei 2018
Periode ke-1: Keputusan 
menteri negara BUmn no. 
sK-239/mBU/2013 tanggal 
7 mei 2013

30 mei 2018 - rUPs Tahun 
2023

Ke-2

damar latri setiawan direktur jaringan, operasi, 
dan Penjualan

Keputusan menteri BUmn 
no. sK-162/mBU/08/2017 
tanggal 21 agustus 2017

21 agustus 2017 - rUPs 
Tahun 2022

Ke-1

mohammad edi isdwiarto direktur sdm dan hukum Keputusan menteri BUmn 
no. sK-162/mBU/08/2017 
tanggal 21 agustus 2017

21 agustus 2017 - rUPs 
Tahun 2022

Ke-1

Teguh wahyono direktur Teknologi 
informasi dan digital

Keputusan menteri BUmn 
no. sK-162/mBU/08/2017 
tanggal 21 agustus 2017

21 agustus 2017 - rUPs 
Tahun 2022

Ke-1

*Profil singkat masing-masing anggota direksi dapat dilihat pada bagian Profil direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada laporan Tahunan ini.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direksi 
berpedoman pada Buku Panduan (Board Manual) yang telah 
ditetapkan melalui melalui Keputusan Direksi No.39 tahun 2017 
tanggal 28 Desember 2017 tentang Board Manual. adapun 
hal-hal yang diatur dalam Board Manual terkait dengan 
Direksi mencakup:
1. Kebijakan umum dan persyaratan sebagai anggota Direksi;
2. Keanggotaan Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Wewenang dan hak Direksi
5. Pendelegasian Wewenang diantara anggota Direksi;
6. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan;
7. Rapat Direksi;
8. Perbuatan Direksi yang harus mendapat Persetujuan 

Tertulis dari Dewan Komisaris;
9. Perbuatan Direksi yang harus mendapat Persetujuan 

Tertulis dari RuPS atas Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris;
10. Rapat Direksi;
11. Program Pengenalan dan Pengembangan Kompetensi;

12. evaluasi Kinerja;
13. Sekretaris Perusahaan;
14. etika Jabatan.

Tugas dan Tanggung jawab Direksi
Berdasarkan Board Manual Direksi yang dimiliki Perseroan, 
tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:
1. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian 
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar 
dan atau keputusan RuPS.

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota 
Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
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a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan 
atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 
kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban/
bertanggung jawab untuk:
1. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya 

secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian 
tujuan Perseroan;

2. mematuhi anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan 
perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

3. Selain itu Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban 
terkait Strategi dan Rencana Kerja; manajemen Risiko; 
Pengendalian Internal; Sistem akuntansi dan Pembukuan; 
Sumber Daya manusia; Teknologi Informasi; Implementasi 
GCG; Dokumen, Informasi Perseroan dan Pelaporan; 
Penyusunan dan Penyampaian Laporan manajemen; 
Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; 
usaha Gadai, Fidusia dan Kegiatan usaha Lainnya; 
Pengadaan Barang dan Jasa, mutu dan Pelayanan; 
Pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak 
Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan 
dan/atau bernilai strategis; hubungan masyarakat dan 
Stakeholders Lainnya; Terkait tugas lainnya.

Wewenang Direksi antara lain meliputi:
1. menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada 

seseorang atau kepada beberapa orang anggota Direksi 
untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau 
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

3. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang 
atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama atau kepada orang lain mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

4. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian 
Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau 
jaminan hari tua dan penghasilan lainnya bagi pekerja 
Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun, 
atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja 
yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan, harus mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari RuPS;

5. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan 
berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan 
dengan persetujuan Dewan Komisaris.

7. mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan 
Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;

8. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya 
mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 
Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau 
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di 
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran 
Dasar dan /atau Keputusan RuPS.

independensi Direksi
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Setiap 
anggota Direksi bertindak secara independen dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual 
maupun kolegial. Selama tahun 2019 seluruh anggota Direksi 
tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG. 
Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan ditandatangani 
pada awal pengangkatan sebagai Direktur dan diperbaharui 
setiap awal tahun sebagai pernyataan bahwa anggota Direksi 
maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham 
maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan 
usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan bidang usaha Perseroan.
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Pembagian Tugas Direksi
Pembagian tugas masing-masing Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No.26/KeP/2018 tanggal 13 September 
2018 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Penggantian anggota Direksi apabila Berhalangan hadir dalam 
menjalankan Tugasnya.

nama dan jabatan Pembagian Tugas

Kuswiyoto
(direktur Utama)

1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan 
baik ke dalam maupun ke luar dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan

2. direktur Utama bertanggung jawab untuk mengatur tata kerja organisasi di bawahnya
3. direktur Utama membawahi unit kerja yang terdiri dari:

a. satuan Pengawasan intern
b. sekretariat Perusahaan
c. Unit kerja yang membidangi manajemen risiko
d. Unit kerja yang membidangi Transformation office

Wahyu Kuncoro
(wakil direktur Utama)*

1. mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi Unit Kerja di bawah 
supervise dan pembinaan wakil direktur Utama;

2. Bersama dengan direktur Utama mengarahkan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan 
pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, Keputusan rUPs dan Peraturan 
Perundang-Undangan;

3. Bersama dengan direktur Utama mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan direktur Pembina wilayah;
4. melakukan supervise dan pembinaan terhadap seluruh Unit Kerja dengan fokus sebagai berikut :

a. direktorat Keuangan dan Perencanaan strategis;
b. direktorat Teknologi informasi dan digital;
c. direktorat sdm dan hukum;
d. direktorat transformation office

Ninis Kesuma adriani
(direktur Keuangan dan 
Perencanaan strategis)

memimpin direktorat yang membidangi Perencanaan strategis, akuntansi, Tresuri, dan manajemen Kinerja 
Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab direktur Keuangan dan Perencanaan strategis terdiri dari namun tidak 
terbatas pada:
1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan 

baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan
2. direktur Keuangan dan Perencanaan strategis bertanggung jawab untuk mengatur Tata Kerja organisasi di 

bawahnya
3. direktur Keuangan dan Perencanaan strategis membawahi Unit Kerja yang terdiri atas:

a. Unit Kerja yang membidangi Perencanaan strategis
b. Unit Kerja yang membidangi akuntansi
c. Unit Kerja yang membidangi Tresuri
d. Unit Kerja yang membidangi manajemen Kinerja Perusahaan

Harianto Widodo
(direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk)

memimpin direktorat yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Produk gadai, Produk mikro fidusia, 
Produk emas, Strategic business Unit syariah dan Pemasaran Produk tersebut.Tugas dan tanggung jawab 
direktur pemasaran dan pengembangan produk terdiri dari namun tidak terbatas pada :
1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan 

baik ke dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar 
Perusahaan

2. direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk bertanggung jawab untuk mengatur tata kerja organisasi di 
bawahnya

3. direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk membawahi Unit Kerja yang terdiri atas:
4. Unit Kerja yang membidangi Produk gadai
5. Unit Kerja yang membidangi Produk emas
6. Unit Kerja yang membidangi Produk mikro fidusia
7. Unit Kerja yang membidangi Unit Usaha syariah
8. Unti Kerja yang membidangi Pemasaran
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nama dan jabatan Pembagian Tugas

Damar Latri Setiawan
(direktur jaringan operasi, dan 
Penjualan)

memimpin direktorat yang membidangi Pengembangan Kapabilitas dan Kinerja Penjualan dan distribusi seluruh 
channel serta kemitraan dan Bina lingkungan. Tugas dan Tanggung jawab direktur jaringan, operasi dan 
Penjualan terdiri namun tidak terbatas pada :
1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi operasional perusahaan baik ke 

dalam maupun ke luar dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan
2. direktur jaringan operasi dan Penjualan bertanggung jawab untuk mengatur Tata Kerja organisasi di 

bawahnya
3. direktur jaringan, operasi dan Penjualan membawahi Unit Kerja yang terdiri atas:

a. Unit Kerja yang membidangi jaringan dan operasional
b. Unit kerja yang membidangi Penjualan
c. Unit kerja yang membidangi Kemitraan & Bina lingkungan
d. Kantor wilayah

Mohammad edi Isdwiarto
(direktur sdm dan hukum)

memimpin direktorat yang membidangi human Capital, Budaya Kerja, corporate University, procurement dan 
Pengelolaan aset Tetap dan hukum. Tugas dan tanggung jawab direktur sdm & hukum terdiri dari namun tidak 
terbatas pada :
1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan 

baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan
2. direktur sdm dan hukum bertanggung jawab untuk mengatur Tata Kerja organisasi di bawahnya
3. direktur sdm dan hukum membawahi Unit Kerja yang terdiri atas:

a. Unit Kerja yang membidangi operasional human Capital
b. Unit Kerja yang membidangi strategi human Capital
c. Unit Kerja yang membidangi Pegadaian corporate University
d. Unit kerja yang membidangi procurement dan Pengelola aset tetap
e. Unit Kerja yang membidangi hukum

teguh Wahyono
(direktur Teknologi informasi 
dan digital)

memimpin direktorat yang membidangi Perencanaan Pelaksanaan dan eksekusi rencana Pengembangan 
Teknologi informasi dan digital experience. Tugas dan tanggung jawab direktur Teknologi informasi dan digital 
terdiri dari namun tidak terbatas pada:
1. merencanakan, mengelola, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan 

baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan
2. direktur Teknologi informasi dan digital bertanggung jawab untuk mengatur Tata Kerja organisasi di 

bawahnya
3. direktur Teknologi informasi dan digital membawahi Unit Kerja yang terdiri atas:

a. Unit Kerja yang membidangi arsitektur dan Perencanaan Ti
b. Unit Kerja yang membidangi operasional dan infrastruktur Ti
c. Unit Kerja yang membidangi digital Service dan partnership
d. Unit Kerja yang membidangi digital Center and excellence
e. Unit Kerja yang membidangi micro and Consumer digital lending
f. Unit Kerja yang membidangi product Fee based

*) Posisi wakil direktur Utama baru terisi bulan november 2019 untuk lingkup kerja dan tanggung jawab di atur pada Keputusan direktur tahun 2020

Penyusunan rencana kerja dan anggaran 
Perusahaan (rkaP) dan rencana jangka Panjang 
Perusahaan (rjPP)
Salah satu tugas terpenting dari Direksi adalah penyusunan 
dan usulan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) 
dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang 
kemudian akan ditandatangani bersama-sama dengan Dewan 
Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham melalui 
RuPS. Direksi wajib menyusun RJPP tepat pada waktunya dan 
menyampaikan rancangan RJPP kepada RuPS untuk disahkan. 
RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran 

dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan 
penyusunan RJPP dari Kementerian Negara BumN dan/atau 
berdasarkan Keputusan RuPS.

RKaP adalah penjabaran dari RJPP Perseroan. Format RKaP 
merujuk pada ketentuan penyusunan RKaP dari Kementerian 
Negara BumN dan/atau berdasarkan Keputusan RuPS. 
Direksi wajib menyusun RKaP untuk setiap tahun buku yang 
selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RuPS Tahunan.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Program Pengenalan Perusahaan Bagi anggota 
Direksi Baru
Sejalan dengan Board Manual Perseroan, anggota Direksi 
yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan 
program pengenalan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
memberikan orientasi kepada anggota Direksi yang baru 
diangkat agar dapat memahami latar belakang dan kegiatan 
usaha Perseroan serta memahami segala aspek yang terkait 
dengan peran dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan, 
sehingga diharapkan dapat memperlancar tugas Direksi dalam 
menjalankan tugas masing-masing secara efektif.

Tahun 2019, terdapat 2 (dua) kali pengangkatan anggota 
Direksi baru dan telah dilakukan program pengenalan pada 
tanggal 4 Januari 2019 untuk program pengenalan Sdr. 
Kuswiyoto selaku Direktur utama. mengingat Sdr. Wahyu 
Kuncoro selaku Wakil Direktur utama diangkat di akhir bulan 
Desember 2019 maka program pengenalan akan dilaksanakan 
ditahun 2020. adapun materi program pengenalan Direksi 
baru adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, 

sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, 
strategi, rencana usaha jangka Pendek, jangka panjang, 
posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-
masalah strategis lainnya;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang 
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan 
kebijakan pengendalian internal serta Komite audit dan 
Komite Lain yang dibentuk Dewan Komisaris;

4. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab 
dan hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal 
yang tidak diperbolehkan;

5. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang 
berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat.

Peningkatan kompetensi Direksi
Perseroan merancang program untuk memberikan wawasan 
baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan 
dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan 
kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka 
memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi 
sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja 
tinggi. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas 
bagi Direksi adalah sebagai berikut:
1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan 

kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan 
anggaran Perusahaan.

3. Setiap Direksi yang mengikuti program peningkatan 
kapabilitas seperti seminar dan pelatihan diwajibkan 
menyajikan presentasi kepada Direksi lain dalam rangka 
berbagi informasi dan pengetahuan.

4. Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk 
membuat laporan tentang pelaksanaan program 
peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan 
kepada Direksi lainnya.

5. Biaya program peningkatan kompetensi bagi Direksi 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti 
Direksi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil 
Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Tahun 2019
Selama tahun 2019 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional bisnis, keuangan, SDm, logistik, 
maupun TI melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, Surat edaran, dan Instruksi Direksi.

uraian jumlah

Keputusan direksi:
•	 direktur Utama
•	 direktur Bidang

31
889

surat edaran direksi 24

instruksi direksi 12
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Penilaian atas kinerja komite di bawah Direksi
Direksi memiliki 5 (lima) Komite di bawah Direksi yaitu Komite Kredit, Komite aset dan Liabilitas, Komite Produk, Komite Investasi 
dan Kapital serta Komite Human Capital. Direksi melakukan penilaian atas kinerja Komite Dibawah Direksi. Direksi menilai di 
tahun 2019 Komite dibawah Direksi telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Fungsi manajemen Risiko dan 
Transformation Office.

TRaNSPaRaNSI INFORmaSI TeRKaIT DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

keberagaman komposisi Dewan komisaris Dan Direksi

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Pemegang 
Saham dengan memperhatikan pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan 
Perseroan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang optimal.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses 
pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan 
pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi 
aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan.

tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Pegadaian

nama kewargane-
garaan

Pendidikan 
Terakhir latar Belakang Pendidikan Pengalaman kerja usia gender

Dewan Komisaris

Ina Primiana 
(Komisaris 
Utama / 
Komisaris 
independen

indonesia doktor (s3) sarjana ekonomi jurusan 
manajemen fakultas ekonomi 
UnPad, Bandung; magister 
Teknik Tmi iTB, Bandung; 
Program doktor Tmi iTB, 
Bandung

dosen fe.UnPad jurusan manajemen 
(1986 – sekarang), instruktur pada pelatihan-
pelatihan yang diadakan secara intern 
maupun ekstern UnPad (1990 – sekarang), 
dosen Pasca sarjana UnPad (1994 – 
sekarang), Ketua jurusan manajemen 
fe.UnPad (1999 – 2003), Peneliti dalam 
bidang manajemen,ekonomi, Supply 
Chain management, industri dan UmKm 
(1996 – sekarang), asesor Ban PT (2004 
- sekarang), sekretaris Quality assurance 
UnPad (2004–2007), Ketua lmfe – UnPad 
(2005–2007), wakil Ketua Bidang akademik 
dan Kemahasiswaan sTie eKUiTas (2006 
– 2011), sekretaris Bidang Kerjasama dan 
networking dan akademik mm UnPad 
(2008 - 2009), Ketua satuan Pengawas 
internal (sPi) UnPad (2009 – 2010) 
Konsultan adB dan Usaid (2008 – 2009), 
Komite audit PT Pos indonesia (2010 – 2012)

57 Perempuan
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nama kewargane-
garaan

Pendidikan 
Terakhir latar Belakang Pendidikan Pengalaman kerja usia gender

Satya arinanto 
(Komisaris)

indonesia doktor (s3) sarjana hukum; magister ilmu 
hukum; doktor ilmu hukum.

guru Besar hukum Tata negara di 
Universitas indonesia jakarta; staf Khusus 
wakil Presiden republik indonesia Bidang 
hukum (2009-sekarang); dosen Universitas 
diponegoro semarang dan beberapa 
universitas swasta; Tim ahli Pemerintah 
dalam penyusunan beragam rancangan 
Undang-undang (2001-2010).

54 laki-laki

Fadlansyah 
lubis (Komisaris)

indonesia magister (s2) sarjana hukum, magister 
hukum

deputi Bidang, Politik, hukum dan Keamanan 
sekretaris Kabinet (2015-sekarang), staf ahli 
Bidang hukum dan hubungan internasional 
sekretariat Kabinet republik indonesia 
(2014-2015), Kepala sub Bagian analisa 
hukum Tata negara dan administrasi negara 
i, Bagian analisa hukum Ketatanegaraan 
di sekretariat Kabinet republik indonesia 
(2000-2006)

52 laki-laki

Umiyatun 
Hayati triastuti 
(Komisaris)

indonesia magister (s2) sarjana (s1) Teknik sipil iTB, 
Bandung (1987), master (s2) 
of Science in policy economic 
(Urban economics/public 
Finance) dept. of economics,
University of illinois at Urbana 
champaign, illinois, amerika 
serikat (1994), s3 Universitas 
negeri jakarta, manajemen 
Pendidikan, 2002.

Kepala Badan Pengembangan sumber 
daya manusia Kementerian Perhubungan 
(2017-sekarang), Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kementer ian 
Perhubungan (2015-2017), staf ahli 
Bidang ekonomi Kawasan dan Kemitraan 
Kementerian Perhubungan (2010-2015), 
deputi Bidang sumber daya alam dan 
lingkungan hidup Bappenas (2007-2010), 
direktur Transportasi Bappenas (2005-
2007), Kepala sub direktorat Transportasi 
darat, meteorologi dan geofisika, direktorat 
Transportasi Bappenas (2002-2005)

58 Perempuan

Wahyu Wibowo
(Komisaris)

indonesia magister (s2) sarjana Teknik mesin institut 
Teknologi nasional; magister 
mana jemen Keuangan 
Universitas Bhayangkara

Komisaris PT Taspen (Persero) Tahun 
2016 -2019 dan Kepala Biro Umum dan 
humas di Kementerian BUmn, Komisaris 
PT reasuransi indonesia Utama (Persero) 
(2015-2016), Komisaris PT asei re (Persero) 
(2014-2015), Komisaris PT reindo (Persero) 
(2012 – 2014)

48 laki-laki

Sudarto
(Komisaris

indonesia doktor (s3) sarjana ekonomi Universitas 
indonesia; master of business 
administration international 
University; program doctor 
of philosophy, University of 
new south wales

Komisaris PT Pegadaian (Persero) sejak 
17 oktober 2019, Beliau juga menduduki 
jabatan sebagai staff ahli organisasi, 
reformasi Birokrasi dan Teknologi informasi 
di Kementerian Keuangan republik 
indonesia, sebelumnya beliau menduduki 
Komisaris PT Pelni (Persero) periode 
2014 - 2019

50 laki-laki

Direksi

Kuswiyoto 
(direktur Utama)

indonesia magister (s2) s1 - ekonomi akuntansi, 
Universitas airlangga; s2 - 
mBa, Finance, washington 
University – Usa

Pemimpin wilayah Kantor wilayah jakarta 
1 PT Bank rakyat indonesia (Persero) Tbk 
(2015), direktur Kelembagaan Bri (2015-
2017), direktur manajemen risiko Bri (2017), 
direktur corporate Banking Bri (2017-2019).

54 laki-laki

Wahyu 
Kuncoro (wakil 
direktur Utama)

indonesia magister (s2) sarjana, Universitas sebelas 
maret; magister management, 
Universitas gadjah mada

deputi Bidang Usaha industri agro dan 
farmasi Kementerian BUmn, wakil Komisaris 
Utama PT Bank negara indonesia (Bni) Tbk 
dari tahun (2017 – 2019)

51 laki-laki
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nama kewargane-
garaan

Pendidikan 
Terakhir latar Belakang Pendidikan Pengalaman kerja usia gender

Ninis Kesuma 
adriani
(direktur 
Keuangan dan 
Perencanaan 
strategis)

indonesia magister (s2) sarjana Pertanian; mBa in 
Finance and marketing, 
state new york University at 
Buffalo, Usa

Cl ient  Train ing  seminar  “baden-
Wuert temberg”  by commerzbank, 
frankfurt (october 2011), tutorial of Certified 
documentary Credit Specialist, international 
chamber of commerce indonesia, jakarta 
(2011), Small Credit training, shorecap 
exchange-PlantersBank, manila, Philippine, 
(2005), Workshop on Capital market 
regulation, aei-Bapepam lK, jakarta (2007), 
Fund manager training, Binalnsan, jakarta 
(2006), Financial institutions for private 
enterprise development, john f. Kennedy 
school of government, harvard University, 
Usa, september (2003)

53 Perempuan

Damar Latri 
Setiawan
(direktur 
jaringan, 
operasi, dan 
Penjualan)

indonesia doktor (s3) s a r j a n a  m a n a j e m e n 
Keuangan; Pascasarjana 
manajemen Keuangan; 
d o k t o r  m a n a j e m e n 
Universitas negeri jakarta

general manager Produk emas PT 
Pegadaian (Persero) (2012-2015), Pemimpin 
wilayah Kantor wilayah iX semarang (2015 - 
2016), sekretaris Perusahaan PT Pegadaian 
(Persero) ( januari – agustus 2017)

48 laki – laki

mohammad 
edi isdwiarto 
(direktur sdm & 
hukum)

indonesia magister (s2) s a r j a n a  Te k n i k  s i p i l ; 
Pascasar jana magister 
management Universitas 
gadjah mada

region director - west island region coca 
cola amatil indonesia (2010-2012), human 
resources director - coca cola amatil 
indonesia (2012-2015), marketing director 
- coca cola amatil indonesia (2015-2017), 
Pelaksana Tugas direktur manajemen aset 
(2018)

57 laki-laki

teguh 
Wahyono 
(direktur 
Teknologi 
informasi dan 
digital)

indonesia magister (s2) sarjana ekonomi/ akuntan 
dari UninUs; mBa dari 
northeastern University, 
Boston

Presiden direktur - Telkom metra (2014 – 
2016), Komisaris - metra digital investasi 
(2016 – 2017), Presiden direktur - dapen 
Telkom gratika (2017- agustus 2017), direktur 
Keuangan dan Teknologi informasi PT 
Pegadaian (Persero) (2017 – 2018)

56 laki-laki

ASSESSMENT PeNeRaPaN GCG uNTuK aSPeK 
DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

Sebagai organ utama, Dewan Komisaris dan Direksi 
memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. 
Assessment atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, 
terutama karena Perseroan merupakan BumN yang diarahkan 
untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BumN sekaligus 
penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG mengacu kepada 
Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan usaha milik 
Negara No. SK-16/S.mBu/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang 
Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada BumN. metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek 
dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur 
dalam Salinan Keputusan di atas.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Sejalan dengan assessment yang bertujuan memberikan 
evaluasi dan rekomendasi, manajemen Perusahaan diharapkan 
melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari 
proses assessment. untuk assessment penerapan GCG tahun 
ukur 2018, hasil assessment memberikan predikat “Sangat 
Baik”, dengan nilai mencapai 98,21%. Khusus untuk aspek 
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-
masing meraih nilai perolehan 99,50% dan 97,11%.

jenis Penilaian : assessment / Penilaian

assessor/Penilai : PT sinergi daya Prima (independen)

Tahun Buku Penerapan : 1 januari - 31 desember 2018

Periode Pengukuran : 1 november 2018 - 22 januari 2019

laporan hasil 
Pengukuran

: 22 januari 2019

hasil Assessment Penerapan GCG aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun ukur 2018
(metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BumN No. SK-16/S.mBu/2012)

aspek Pengujian Bobot
Pencapaian Tahun ukur 2018

nilai Pencapaian (%) klasifikasi kualitas 
Penerapan gCg

dewan Komisaris/dewan 
Pengawas

35,00 34,82 99,50% “sangat Baik”

direksi 35,00 33,99 97,11% “sangat Baik”

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : sangat Baik

Dari hasil Assessment di atas, terdapat 12 (dua belas) butir rekomendasi atau Area of Improvement terkait penerapan GCG di 
lingkup Perseroan untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi; dengan rincian aspek Dewan Komisaris terdapat 2 (dua) hal dan 
aspek Direksi terdapat 10 (sepuluh) hal. Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan 
Direksi tahun ukur 2018 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perseroan hingga 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

no. rekomendasi Assessment Penerapan gCg 
Tahun ukur 2018

Tindak lanjut hingga akhir Tahun 2019

status Periode Tindak 
lanjut

Bentuk Tindak lanjut/alasan Belum Diterapkan rekomendasi 
Assessment

i dewan Komisaris/dewan Pengawas

1 dewan Komisaris agar menyampaikan 
laporan pelaksanaan perjalanan dinas ke 
luar negeri kepada menteri BUmn tepat 
waktu, sebagaimana yang di atur dalam surat 
edaran Kementerian BUmn nomor: se-08/
mBU/12/2015 tanggal 23 desember 2015

2019 anggota dewan Komisaris yang mengikuti pelatihan telah 
membuat laporan hasil pelatihan. laporan hasil pelatihan tersebut 
telah dilaporkan kepada menteri BUmn sebagaimana surat 
laporan Pelatihan sdr. ina Primiana (Komisaris Utama) nomor 
s-17/dK.gd/ 04/2019 tanggal 10 april 2019 kepada menteri BUmn 
Perihal laporan mengikuti Kegiatan asean global leadership 
Program (aglP) di london dan laporan Pelatihan sdr. satya 
arinanto (Komisaris) nomor s-35/dK.gd/ 09/2019 tanggal 
25 september 2019 kepada menteri BUmn Perihal laporan 
mengikuti Kegiatan asean global leadership Program (aglP) 
di shanghai dan hangzhou, china

2 dewan Komisaris agar mencantumkan 
dalam Program Kerja dewan Komisaris 
terkait dengan tugas dewan Komisaris untuk 
menelaah pengusulan remunerasi direksi

2019 rencana Kerja dewan Komisaris menelaah pengusulan 
remunerasi direksi yang dimuat dalam rencana Kerja dan 
anggaran dewan Komisaris Tahun 2020 sebagai tindak lanjut 
dari temuan assessment gcg tahun sebelumnya
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no. rekomendasi Assessment Penerapan gCg 
Tahun ukur 2018

Tindak lanjut hingga akhir Tahun 2019

status Periode Tindak 
lanjut

Bentuk Tindak lanjut/alasan Belum Diterapkan rekomendasi 
Assessment

ii direksi

1 direksi agar menyampaikan laporan 
pelaksanaan perjalanan dinas keluar 
negeri kepada menteri BUmn tepat waktu, 
sebagaimana yang diatur dalam surat 
edaran Kementerian BUmn nomor: se-08/ 
mBU/12/2015 tanggal 23 desember 2015..

2019 seluruh anggota direksi Telah menyampaikan laporan hasil 
pelatihan yang dijalani ditahun 2019 sebagaimana yang tertuang 
dalam laporan hasil Pelatihan direksi kepada Kementerian BUmn 
tahun 2019

2 direksi agar meningkatkan ketaatan Karyawan 
dalam melaksanakan operasional Kantor 
cabang dan Unit Pelayanan cabang sesuai 
dengan Standard operating procedure (soP) 
yang berlaku.

2019 Telah dilakukan peningkatan ketaatan Karyawan dalam 
melaksanakan operasional Kantor cabang dan Unit Pelayanan 
cabang sesuai dengan Standard operating procedure (soP) 
yang berlaku.

3 direksi agar mengacu pada sK-16/s.mBU/2012 
rancangan rKaP yang telah ditandatangani 
seluruh anggota direksi agar disampaikan 
kepada dewan Komisaris tepat waktu atau 
sesuai jadwal yang ditentukan sebelum 15 
september tahun berjalan

2019 direksi menyampaikan rancangan rKaP kepada dewan Komisaris 
dilakukan tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan

4 direksi agar menyampaikan usulan insentif 
kinerja direksi dan dewan Komisaris oleh 
direksi kepada dewan Komisaris untuk dapat 
dikaji terlebih dahulu, sebelum diusulkan 
kepada Pemegang saham/rUPs.

2019 Telah disampaikan usulan insentif kinerja direksi dan dewan 
Komisaris oleh direksi kepada dewan Komisaris untuk dapat 
dikaji terlebih dahulu, sebelum diusulkan kepada Pemegang 
saham/rUPs melalui surat direksi kepada dewan Komisaris 
no.341/00013.01/2019 tentang Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas Usulan Pembagian Tantiem Tahun 2018 dan remunerasi 
tahun 2019 bagi direksi dan dewan Komisaris tanggal 8 april 2019

5 direksi agar menindaklanjuti temuan audit 
smK3 sesuai peraturan/ketentuan yang 
berlaku.

2019 Telah dilakukan pemasangan atribut K3 dan dilakukan simulasi 
tanggap darurat. Telah diperoleh sertifikat smK3 pada tanggal 
29 maret 2019 dengan pencapaian 89,75% untuk kategori tingkat 
lanjutan.

6 direksi agar menyusun kebijakan penilaian 
kepuasan Karyawan

2019 Perseroan telah memiliki kebijakan metode penilaian kepuasan 
karyawan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan direksi 
nomor 122 Tahun 2019 tanggal 19 september 2019 tentang 
survei Keterikatan karyawan (employee engagement) suara 
online insan pegadaian (solid) Tahun 2019

7 direksi agar mencantumkan hasil monitoring 
dan evaluasi iT dalam laporan manajemen 
Perusahaan yang disampaikan kepada 
menteri negara BUmn setiap triwulanan 
dan tahunan.

2019 menyampaikan dokumentasi laporan kinerja sistem teknologi 
informasi kepada dewan Komisaris secara khusus terkait dengan 
realisasi masterplan Ti 2019-2023

8 direksi agar memenuhi kewajiban sertifikasi 
profesi Certified internal auditor/Qualified 
internal auditor bagi Kepala sPi.

2019 Pimpinan fungsi audit internal telah memiliki keahlian yang diakui 
dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi 
profesi yang tepat, yaitu Qualified internal auditor (Qia, tahun 
2019)

9 direksi agar menyampaikan kepada dewan 
Komisaris cq Komite audit draft rencana 
PKPT untuk mendapatkan pertimbangan 
dan saran-saran, sebelum ditetapkan oleh 
direktur Utama.

2019 menyampaikan kepada dewan Komisaris cq Komite audit draft 
rencana PKPT untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, 
sebelum ditetapkan oleh direktur Utama.

10 direksi agar melakukan pemanggilan rUPs 
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 
tanggal rUPs diadakan.

2019 melakukan pemanggilan rUPs paling lambat 14 (empat belas) 
hari sebelum tanggal rUPs diadakan.

 = telah ditindaklanjuti |  = belum ditindaklanjuti

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Sementara, untuk assessment penerapan GCG tahun ukur 
2019, hasil assessment juga memberikan predikat “Sangat 
Baik”, dengan nilai mencapai 98,45% atau meningkat dari 
tahun sebelumnya. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas dan Direksi juga mengalami peningkatan 
dari tahun sebelumnya, masing-masing meraih nilai perolehan 
99,57% dan 98,49%.

jenis Penilaian : assessment / Penilaian

assessor/Penilai : PT multi Utama indojasa (independen)

Tahun Buku Penerapan : 1 januari - 31 desember 2019

Periode Pengukuran : 12 november 2019 - 17 januari 2020

laporan hasil 
Pengukuran

: 17 januari 2020

hasil Assessment Penerapan GCG aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun ukur 2018
(metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BumN No. SK-16/S.mBu/2012)

aspek Pengujian Bobot
Pencapaian Tahun ukur 2019

nilai Pencapaian (%) klasifikasi kualitas 
Penerapan gCg

dewan Komisaris/dewan Pengawas 35,00 34,85 99,57% “sangat Baik”

direksi 35,00 34,47 98,49% “sangat Baik”

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : sangat Baik

Dari hasil Assessment di atas, terdapat 16 (enam belas) butir rekomendasi atau Area of Improvement terkait penerapan GCG 
di lingkup Perseroan untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi; dengan rincian aspek Dewan Komisaris terdapat 2 (dua) 
hal dan aspek Direksi terdapat 14 (empat belas) hal. Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan 
Komisaris dan Direksi tahun ukur 2019 masih dalam proses tindak lanjut oleh Perseroan hingga 31 Desember 2019, dengan 
rincian sebagai berikut:

no rekomendasi Assessment Penerapan gCg Tahun ukur 2019 status Tindak lanjut 
hingga akhir Tahun 2019

i Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

1 anggota dewan Komisaris meningkatkan kehadirannya dalam rapat-rapat dewan Komisaris. Proses

2 melengkapi rencana Kerja Komite (Komite audit dan Komite manajemen risiko, remunerasi dan nominasi) 
terkait program kerja Self-assessment kinerja Komite.

Proses

ii Direksi

1 mengatur ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah 
direksi terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh direksi (Corporate action) dengan batas waktu 
maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.

Proses

2 direksi menyampaikan rancangan rKaP kepada dewan Komisaris dilakukan tepat waktu sesuai standar waktu 
yang ditetapkan.

Proses

3 menyampaikan dokumentasi terkait dengan realisasi Kontrak manajemen masing-masing direktur (KPi 
direktorat) tahun 2019 kepada dewan Komisaris.

Proses

4 menyampaikan dokumentasi laporan kinerja sistem teknologi informasi kepada dewan Komisaris secara khusus 
terkait dengan realisasi masterplan Ti 2019-2023.

Proses

5 menyusun pedoman standarisasi mutu layanan, melakukan evaluasi sistem mutu dan audit secara berkala serta 
mendapatkan sertifikasi atas kebijakan mutu tersebut.

Proses

6 menyelesaikan temuan audit bidang pengadaan terkait dengan proyek renovasi gedung Kantor cPs way 
halim, Kanwil iii Palembang.

Proses

7 menyusun analisis risiko atas rKaP dan strategi penanganannya setiap tahun, yang disampaikan direksi kepada 
dewan Komisaris dan Pemegang saham.

Proses

8 meningkatkan capaian kinerja terutama Komponen KPi Perseroan dalam Perspektif Keuangan dan Pasar serta 
Perspektif efektivitas dan Produk dan Proses.

Proses
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no rekomendasi Assessment Penerapan gCg Tahun ukur 2019 status Tindak lanjut 
hingga akhir Tahun 2019

9 menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan. Proses

10 meningkatkan kehadiran masing-masing anggota direksi baik dalam rapat internal direksi maupun rapat 
gabungan bersama dewan Komisaris.

Proses

11 mendokumentasikan bahwa rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT sPi) disampaikan 
kepada dewan Komisaris Komite audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.

Proses

12 sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yaitu pengalaman profesional dan kompetensi dibidang hukum. Proses

13 Pemanggilan rUPs dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal rUPs diadakan, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rUPs.

Proses

14 Pemanggilan rUPs memuat pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rUPs tersedia di kantor 
Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rUPs sampai dengan tanggal rUPs diadakan (agar konsisten 
dengan hasil review atas laporan assessment Penerapan gcg)

Proses

atas proses Assessment penerapan GCG di lingkup Perseroan yang telah dilakukan sejak tahun 2008, terlihat tren peningkatan 
khususnya untuk aspek pengujian Dewan Komisaris dan Direksi. adapun tren peningkatan Assessment penerapan GCG di 
lingkup Perseroan untuk aspek pengujian Dewan Komisaris dan Direksi dalam lima tahun terakhir atau untuk periode 2015-
2019, tergambar pada grafik di bawah ini.

hasil Assessment Penerapan GCG aspek Dewan Komisaris dan Direksi 2015-2019

2015

98.23

92.67

97.50

95.25

99.12

97.10

99.50

97.11

99.57

98.49

20172016

BOC BOD

2018 2019

PeNILaIaN KINeRJa DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

Board Manual Charter Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus mengatur evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Dewan 
Komisaris, dimana Indikator Pencapaian Kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan 
melalui RuPS. KPI merupakan usulan Dewan Komisaris kepada RuPS yang kemudian akan ditetapkan oleh RuPS sebagai 
ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan



PT Pegadaian (Persero) 249

Ta t a  K e l o l a  P e r u s a h a a n

alur evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

hasil evaluasi kPi digunakan 
Pemegang saham/ruPs 

dalam memberikan remunerasi 
sekaligus indikator dalam 
pengangkatan kembali/
pemberhentian Dewan 
komisaris dan Direksi

evaluasi dan penilaian kPi 
terhadap Dewan komisaris 

oleh ruPs

evaluasi dan penilaian kPi 
terhadap Direksi oleh Dewan 

komisaris dan ruPs

Penetapan kPi Dewan 
komisaris dan Direksi oleh 

ruPs

usulan kPi Dewan komisaris 
dan Direksi berdasarkan 

usulan dari Dewan komisaris

evaluasi kinerja dilakukan secara berkala minimal setahun sekali, dimana Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan 
pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada Pemegang Saham melalui RuPS.

Penilaian kinerja Dewan komisaris
untuk mencapai fungsi pengawasan dan penasehatan yang efektif, Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja terhadap 
Dewan Komisaris sendiri, kinerja terhadap Direksi baik secara individual maupun kolegial dan kinerja terhadap masing-masing 
komite sebagai organ penunjang Dewan Komisaris.

Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Board Manual. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris 
dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
dan penyampaian laporan kinerja Dewan Komisaris yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham. Pelaporan kinerja 
Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris atau dalam bentuk laporan 
triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada Pemegang Saham.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Indikator Kinerja menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dewan Komisaris 
berhasil mencapai target yang ditetapkan. Berikut indikator yang digunakan dalam KPI dan hasil KPI Dewan Komisaris Perusahaan 
di tahun 2019.

KPi Kinerja dan Penilaian Dewan Komisaris tahun 2019
no indikator Periode Output Bobot Target Output realisasi %

a aspek Pengawasan & Pengarahan 60%   77%

1 memberikan tanggapan/rekomendasi kepada 
Pemegang saham:

      

a rKaP Tahunan surat 5% 1 surat 1 surat 5%

b laporan Tahunan Tahunan surat 6% 1 surat 1 surat 6%

c laporan Triwulanan Triwulan surat 5% 3 surat 3 surat 5%

2 memberikan nasehat/saran/masukan kepada direksi 
sesuai tugas dan fungsi dewan Komisaris

Tahunan surat/ risalah 12% 12 surat/ 
risalah

21 surat/ 
risalah

21%

3
 

rapat dewan Komisaris :     

a jumlah rapat Bulanan Kali 9% 12 Kali 12 Kali 10%

b Kehadiran rapat Bulanan % 5% 100% 84,49% 4%

 c jumlah risalah Bulanan risalah 5% 12 risalah 12 risalah 5%

4 rapat Komite dewan Komisaris setahun risalah 6% 12 risalah 13 risalah 7%

5 Kunjungan Kerja dewan Komisaris setahun Kunjungan 4% 10 
Kunjungan

34 
Kunjungan

11%

6 realisasi rencana Kerja Komite dewan Komisaris setahun % 3% 100% 100% 3%
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no indikator Periode Output Bobot Target Output realisasi %

B aspek Pelaporan 25%   25%

1 menyampaikan Program Kerja (rKa) dewan Komisaris 
Tahunan

Tahunan dokumen 10% 1 dokumen 1 dokumen 10%

2 menyampaikan laporan realisasi KPi dewan Komisaris Triwulan laporan 5% 4 laporan 4 laporan 5%

3 menyampaikan laporan Tugas dan fungsi 
Pengawasan dewan Komisaris kepada Pemegang 
saham

Tahunan laporan 10% 1 laporan 1 laporan 10%

C aspek Dinamis 15%   16%

1 mengusulkan auditor eksternal (KaP) kepada 
Pemegang saham

Tahunan surat 4% 1 surat 1 surat 4%

2 Peningkatan Kompetensi 
(melalui partisipasi dalam Workshop, seminar, Focus 
group discussion)

Tahunan Kali 4% 3 Kali 4 Kali 5%

3 hasil assessment gcg Tahunan skor 4% 97 skor 99,576 4%

4 Tindak lanjut Temuan gcg yang dilakukan oleh 
independent assessor gcg BUmn

Tahunan surat 3% 1 surat 1 surat 3%

total 119%

Penilaian kinerja Direksi
Bagi Direksi, kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya. 
Kriteria kinerja Direksi secara kolegial maupun individu, berdasarkan atas usulan oleh Dewan Komisaris kepada RuPS untuk 
disetujui sekurang-kurangnya mencakup:
1. Tingkat kehadirannya dalam rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris
2. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis perusahaan
3. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Direksi berhasil mencapai 
target yang ditetapkan. Berikut indikator yang digunakan dalam KPI dan hasil KPI Direksi Perseroan di tahun 2019.

KPi Kinerja dan Penilaian Direksi tahun 2019

Perspektif dan komponen satuan Bobot Target kPi 2019 realisasi s.d Des 
2019

nilai kPi 
s.d Des 

2019
keterangan

i. Keuangan dan Pasar

1.1 Pertumbuhan outstanding 
loan (osl)

% 8 15,21% 24.85% 9,60 laporan keuangan 
konsolidasian yang telah di 
audit tahun 2019 dan rKaP 
2019

i.2 non performing loan (nPl) % 7 2,5% 1,75% 8,40 laporan keuangan 
konsolidasian yang telah di 
audit tahun 2019

i.3 BoPo % 7 78,00% 76,21% 7,16 laporan Keuangan 
Konsolidasian yang telah di 
audit tahun 2019

Jumlah 22 25,16
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Perspektif dan komponen satuan Bobot Target kPi 2019 realisasi s.d Des 
2019

nilai kPi 
s.d Des 

2019
keterangan

ii. Fokus Pelanggan

ii.1 Pertumbuhan nasabah % 10 20,34% 38,39% 10,50 Kertas Kerja nasabah 
Corporate

ii.2 Program inovasi Program inovasi 10 4 program inovasi 4 Program 
inovasi

10.00 Peraturan direksi Program 
inovasi 2019 dan rKaP 2019

Jumlah 20 20,50%

iii. efektivitas Produk dan Proses

iii.1 implementasi roadmap 
BUmn: Pencapaian 
tambahan nasabah 
Tabungan emas di tahun 
2019

nasabah 7 741.000 2.930.088 7,35 Kertas Kerja nasabah 
Tabungan emas dan rKaP 
2019

iii.2 Produktivitas outlet dari 
omzet

rp (miliar) 5 33 36,45 5,25 laporan omzet per Produk 
dan rKaP 2019

iii.3 realisasi Capex
Penyerapan Capex

% 2,5 75% 39,19% 1,31 laporan divisi Perencanaan 
strategis dan rKaP 2019

Program Capex % 2,5 100% 75,19% 1,88

Jumlah 17 15,79

iV. Fokus tenaga Kerja

iV.1 laba Bersih per Pegawai rp (juta) 8 rp210 juta/
Pegawai

221 juta/
Pegawai

8,40 laporan formasi Karyawan dan 
rKaP 2019

iV.2 mandays training hari/pegawai/
tahun

8 6 hari/pegawai/
tahun

9,4 hari/
pegawai/tahun

8,40 laporan corpu 2019 dan rKaP 
2019

Jumlah 16 16,80

V. Kepemimpinan tata Kelola dan tanggung jawab

V.1 Pertumbuhan laba Bersih 
anak Perusahaan

% 6 20% 226% 6,30 laporan Keuangan 2019 dan 
rKaP 2019

V.2 realisasi PKBl

a. Pembinaan PK (50%) % 4 jumlah mB: 1812
Pembinaan: 50
mB naik kelas 10

jumlah mB 
1946
jumlah 
Pembinaan mB 
120
jumlah mB naik 
kelas 12

2,10 laporan PKBl 2019 dan rKaP 
2019

b. efektivitas Penyaluran 
Bl (40%)

rupiah: 
27,732,000,000
1 Program 
Unggulan 
(Bersih-Bersih 
lingkungan) di 33 
lokasi

rupiah: 
27,762,397,103
1 Program 
Unggulan 
(Bersih-Bersih 
lingkungan) di 
51 lokasi

1,68

c. efektivitas pelaporan 
sustainability report (10%)

Terdapat 
Sustainability 
report
waktu < 1 bulan 
setelah rUPs 
audit

Terdapat 
Sustainability 
report yang 
disampaikan 10 
januari 2010

0,42

V.3 implementasi integrated 
talent management System 
(iTms)

% 5 10% 66% 5,25 Berita acara Penyampaian 
daftar talenta BUmn

Jumlah 15 15,75
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Perspektif dan komponen satuan Bobot Target kPi 2019 realisasi s.d Des 
2019

nilai kPi 
s.d Des 

2019
keterangan

Vi. agent of Development

iV.1 jumlah sinergi antar BUmn 
tahun 2019

sinergi antar 
BUmn

5 5 sinergi antar 
BUmn

9 sinergi antar 
BUmn

5,25 Perjanjian Kerjasama dan rKaP 
2019

iV.2 Program pembangunan 
daerah

Program 
Pembangunan 

daerah

5 minimal 1 program 
pembangunan 

daerah

1 Program 
Pembangunan 

daerah

5,00 laporan manajemen 2019

Jumlah 10 10,25

totaL sKoR KPi 100,00 104,25

KRITeRIa PeNILaIaN KINeRJa uNGGuL (KPKu)

“Sebagai BumN, Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKu) 
menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Pegadaian oleh 
Pemegang Saham.”

sekilas Tentang kPku
Perseroan melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian 
Kinerja unggul (KPKu) yang bertujuan untuk membantu 
Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem 
manajemen kinerja secara keseluruhan, dan mengidentifikasi 
kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan perbaikan.

KPKu merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan 
pengelolaan keseluruhan aspek organisasi dari Kementerian 
BumN, dimana pada tahun 2016 Kementerian BumN telah 
memperbaharui perangkat penilaian KPKu melalui Surat 
Sekretaris Kementerian BumN No : S-08/D7.mBu/01/2019 
tanggal 23 Januari 2019 tentang Pelaksanaan assessment 
Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKu) BumN 2019. Dalam 
surat ini disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteia 
KPKu versi Tahun 2017, yaitu mengacu pada dokumen KPKu 
sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BumN melalui surat 
Sekretaris Kementerian BumN No : S-08/D7.mBu/01/2019 
tanggal 19 Februari 2019 yang mengadopsi dan mengadaptasi 
“Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence”. Dalam 
surat ini disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria 
KPKu versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen KPKu 
sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BumN melalui surat 
Sekretaris Kementerian BumN No. S-445/D7.mBu/10//2016 
tanggal 14 Oktober 2016 yang mengadopsi dan mengadaptasi 
“Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence”.

Penyelenggaraan Malcolm Baldrige National Quality Award 
(mBNQa) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan 
yang dapat dijadikan role model bagi perusahaan lain. Selain 
itu, Perseroan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige 
untuk menguatkan daya saing melalui upaya:
•	 meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan 

dan hasil.
•	 memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang 

praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari 
semua jenis industri.

•	 menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola 
kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing 
perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Proses penerapan KPKu dilakukan melalui 2 (dua) tahapan 
besar, yaitu tahap “Ondesk Review” yaitu penilaian diatas 
kertas berbasis pada respon KPKu pada tahun ukur yang terdiri 
atas dua kriteria KPKu, yaitu Proses (Approach, Deployment, 
Learning, Integration yang disingkat aDLI) dan hasil 
(Level,Trend, Comparison, Integration yang disingkat LeTCI); 
serta tahapan “Site Visit” ke perusahaan untuk wawancara 
dan klarifikasi atas respon KPKu terhadap Direksi serta Senior 
Leader lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi 
berbagai data dan informasi.

evaluasi kinerja KPKu didasarkan pada 2 (dua) dimensi 
penilaian, yaitu proses dan hasil. Faktor yang digunakan untuk 
menilai proses adalah aDLI. Sementara faktor yang digunakan 
untuk mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah LeTCI.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Kedua dimensi evaluasi, yaitu Dimensi Proses dan Dimensi 
hasil sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Suatu 
pertimbangan yang kritikal dalam evaluasi dan umpan balik 
adalah unsur penting atau bagi faktor-faktor bisnis utama. 
Bidang-bidang yang paling penting harus diidentifikasi dalam 
Profil Perusahaan.

Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan 
yang berisi Skor dan umpan Balik yang berisikan Opportunity 
for Improvements (OFI) dan Kekuatan (Strengths) Perseroan 
untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan 
perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

hasil skor atas penilaian penerapan KPKu dan kategorinya 
adalah sebagai berikut:

skala skor kategori

876 - 1.000 World Class leader

776 – 875 benchmark leader

676 – 775 industry leader

576 – 675 emerging industry leader

476 – 575 good performance

376 – 475 early improvement

276 – 375 early result

0 – 275 early development

Penilaian kPku Tahun ukur 2018

hasil penilaian KPKu untuk tahun ukur 2018 adalah sebagai berikut:

kategori
nilai rata Tengah

(nominal)

Kategori 1: Kepemimpinan 72,00

Kategori 2: Perencanaan strategis 53,25

Kategori 3: fokus Pelanggan 55,25

Kategori 4: Pengukuran, analisis dan manajemen Pengetahuan 54,00

Kategori 5: fokus Tenaga Kerja 55,25

Kategori 6: fokus operasi 55,00

Kategori 7: dimensi hasil 256,00

Jumlah 600,75

Kategori “emerging industry Leader”

Perkembangan Penilaian kPku Tahun ukur 2014–2018
Komitmen Perseroan dalam mewujudkan kinerja yang unggul, sekaligus menciptakan sinergi antara proses dan hasil diwujudkan 
melalui konsistensi penilaian KPKu. Grafik di bawah menunjukkan perkembangan penilaian KPKu dalam 5 (lima) tahun terakhir, 
yaitu tahun ukur 2014–2019, dimana perkembangan penilaian menunjukkan tren peningkatan.
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hasil Penilaian kPku tahun ukur 2014–2018

Perkembangan asesmen KPKu

2014 20162015 20182017*

421,5
495,25

554,25
600.75

554,25

*) skor KPKU Tahun Ukur 2017 sama dengan skor KPKU Tahun Ukur 
2016 dikarenakan tidak dilakukannya asesmen KPKU (berdasarkan surat 
Kementerian BUmn no. s-08/d7.mBU/01/2019 tentang Pelaksanaan 
asesmen implementasi KPKU BUmn Tahun 2019)

skala skor kategori

876 - 1.000 World Class leader

776 – 875 benchmark leader

676 – 775 industry leader

576 – 675 emerging industry leader

476 – 575 good performance

376 – 475 early improvement

276 – 375 early result

0 – 275 early development

RaPaT DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

rapat Dewan komisaris
Kebijakan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Board 
Manual Perseroan, dimana rapat Dewan Komisaris terdiri 
dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris 
mengundang Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan 
Komite di bawah Dewan Komisaris.

Rapat Internal Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 
bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi 
dilakukan atas usulan Direksi, dimana rapat tersebut merupakan 
bentuk koordinasi dan komunikasi mengenai penjelasan 
Direksi atas perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat 
persetujuan tertulis Dewan Komisaris, membahas laporan-
laporan periodik Direksi, membahas kondisi dan prospek 
usaha, membahas kebijakan nasional yang berdampak pada 
kinerja Perseroan serta memberikan tanggapan, catatan, 
nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

adapun untuk rapat bersama Komite di bawah Dewan 
Komisaris dilakukan dalam rangka membahas laporan-laporan 
periodik Komite, isu yang berkembang serta terkait dengan 
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. apabila melalui musyawarah 
tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris 
diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Dewan 
Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 
(satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 kali 
dan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 13 kali. Berikut 
risalah dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat 
di sepanjang tahun 2019.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan



PT Pegadaian (Persero) 255

Ta t a  K e l o l a  P e r u s a h a a n

Risalah dan Peserta Rapat internal Dewan Komisaris tahun 2019
no Tanggal agenda Peserta

1 8 januari 2019 Pembahasan persiapan rUPs pengesahan rKaP tahun 2019 dan 
lain-lain

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
Umiyantun hayati Triastuti

2 29 januari 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan desember 2018, Pembahasan Kinerja 
PT Pegadaian (Persero) s.d desember 2018, hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
Umiyatun hayati Triastuti

3 28 februari 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan januari 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d januari 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, Umiyatun 
hayati Triastuti

4 20 maret 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan februari 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d februari 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
fadlansyah lubis

5 30 april 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan maret 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d maret 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, fadlansyah 
lubis

6 28 mei 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan april 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d april 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
fadlansyah lubis, Umiyatun hayati Triastuti

7 26 juni 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan mei 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d mei 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
wahyu wibowo

8 24 juli 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan juni 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d juni 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
Umiyatun hayati Triastuti, wahyu wibowo

9 20 agustus 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan juli 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d juli 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, Umiyatun hayati 
Triastuti, wahyu wibowo

10 25 september 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan agustus 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d agustus 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis

11 24 oktober 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan september 2019, Pembahasan Kinerja 
PT Pegadaian (Persero) s.d september 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
Umiyatun hayati Triastuti, sudarto

12 27 november 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan oktober 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d oktober 2019, hal-hal strategis

ina Primana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
wahyu wibowo, sudarto

13 19 desember 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan november 2019, Pembahasan Kinerja 
PT Pegadaian (Persero) s.d november 2019, hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
Umiyatun hayati Triastuti, sudarto

Risalah dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi tahun 2019
no Tanggal agenda Peserta

1 29 januari 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan desember 2018, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d desember 2018, Pembahasan isu-isu strategis 
dan lain-lain

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
Umiyatun hayati Triastuti

2 28 februari 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan januari 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d januari 2019, dan lain-lain

ina Primiana, heru subiyantoro, Umiyatun 
hayati Triastuti

3 20 maret 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan februari 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d februari 2019, dan lain-lain

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
fadlansyah lubis, Umiyatun hayati Triastuti

4 30 april 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan maret 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d maret 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
fadlansyah lubis

5 28 mei 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan april 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d april 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, heru subiyantoro, satya arinanto, 
fadlansyah lubis, Umiyatun hayati Triastuti

6 28 juni 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan mei 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d mei 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
Umiyatun hayati Triastuti, wahyu wibowo

7 31 juli 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan juni 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d juni 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, Umiyatun hayati 
Triastuti, wahyu wibowo

8 26 agustus 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan juli 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d juli 2019, evaluasi capaian rKaP 2019 dan 
hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, Umiyatun hayati 
Triastuti, wahyu wibowo

9 25 september 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan agustus 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d agustus 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
wahyu wibowo
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no Tanggal agenda Peserta

10 24 oktober 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan september 2019, Pembahasan Kinerja 
PT Pegadaian (Persero) s.d september 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, fadlansyah lubis, Umiyatun 
hayati Triastuti, sudarto

11 27 november 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan oktober 2019, Pembahasan Kinerja PT 
Pegadaian (Persero) s.d oktober 2019, dan hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
wahyu wibowo, sudarto

12 10 desember 2019 Pembahasan hasil rapat Bulan november 2019, Pembahasan Kinerja 
PT Pegadaian (Persero) s.d november 2019, Pembahasan materi pra-
rUPs rKaP 2020 dan hal-hal strategis

ina Primiana, satya arinanto, fadlansyah lubis, 
Umiyatun hayati Triastuti, wahyu wibowo, 
sudarto

tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat internal dan Rapat Bersama Direksi 

nama jabatan Periode

rapat gabungan Dewan
komisaris dengan Direksi

rapat internal
Dewan komisaris

jumlah rapat
Dewan komisaris

jumlah dan kehadiran jumlah dan kehadiran jumlah dan kehadiran

jumlah 
rapat

jumlah 
kehadiran % jumlah 

rapat
jumlah 

kehadiran % jumlah 
rapat

jumlah 
kehadiran %

ina Primiana Komisaris 
Utama/
independen

oktober 
2017-oktober 
2022

12 12 100% 13 13 100% 25 25 100%

satya 
arinanto

Komisaris juni 2016-
juni 2021

12 10 83,3% 13 11 84,6% 25 21 84,0%

fadlansyah 
lubis

Komisaris juni 2016-
juni 2021

12 8 66,7% 13 9 69,2% 25 17 68,0%

Umiyatun 
hayati 
Triastuti

Komisaris maret 
2017-maret 
2022

12 9 75,0% 13 8 61,5% 25 17 68,0%

wahyu 
wibowo*

Komisaris mei 2019-mei 
2024

7 6 85,7% 7 4 57,1% 14 10 71,4%

heru 
subiyantoro**

Komisaris juni 2014 - 
juni 2019

6 6 100% 6 6 100% 12 12 100%

sudarto*** Komisaris oktober 
2019-oktober 
2024

3 3 100% 3 3 100% 6 6 100%

Keterangan
* : efektif menjabat sebagai dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 29 mei 2019
** :menjabat sebagai dewan Komisaris sejak 10 juni 2014 hingga 10 juni 2019
*** : efektif menjabat sebagai dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 17 oktober 2019

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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rapat Direksi
Kebijakan rapat Direksi mengacu pada Board Manual, dimana rapat Direksi terdiri dari rapat Internal Direksi dan Rapat Direksi 
mengundang Dewan Komisaris. Rapat Internal Direksi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) bulan. adapun Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris dilakukan atas usulan Dewan Komisaris.

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, 
maka keputusan rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) 
suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Internal Direksi sebanyak 40 kali, dan Rapat Direksi bersama Dewan 
Komisaris sebanyak 12 kali. Berikut risalah dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat di sepanjang tahun 2019.

Risalah dan Peserta Rapat internal Direksi tahun 2019

Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

22-jan-2019 ruang solusi laporan hasil workshop identifikasi critical 
roles

shc 1. Kuswiyoto*
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dalam masa cuti

mekanisme Pengesahan rKaP dan 
remunerasi anak Perusahaan Tahun 2019

renstra

implementasi g-cash Pegadaian feebased

Penataan area denpasar dan manado 1 jo

review gadai efek Produk gadai

Progress report Pengembangan layanan 
gadai on demand

is

Pegadaian goes digital Pemasaran

Kerja sama dengan Tokopedia Produk emas

12-feb-2019 ruang solusi Pembentukan Tim marketing untuk nasabah 
institusi, Korporasi dan Komunitas

Pemasaran 1. Kuswiyoto*
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

-

Konsep employee get customer Pemasaran

Usulan improvement Pegadaian amanah UUs

review atas Kebijakan Komite audit risiko & asuransi

Konsep rangkaian acara hUT PT Pegadaian 
Ke 118

sekper

laporan Progress Pengadaan gedung The 
gade Tower & Penyelesaian aset Bermasalah

The gade Tower

19-feb-2019 ruang solusi Usulan materi Perubahan anggaran dasar PT 
Pegadaian

hukum 1. Kuswiyoto*
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

...

culture enabler, mascot dan comic 
development dan yel yel Pegadaian

Budaya Kerja

Perhitungan XP dan insentif employee get 
customers

Pemasaran

feasibility study Pembelian gedung The gade 
Tower yang akan dilakukan oleh PT Pij

The gade Tower

Konsep rangkaian acara hUT PT Pegadaian 
Ke 118

sekper

Perluasan layan The gade coffee and gold jo
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Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

26-feb-2019 ruang solusi laporan hasil audit Bulan januari 2019 sPi 1. Kuswiyoto*
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

ninis Kesuma a 
berhalangan hadir 
dikarenakan menghadiri 
undangan rapat PPaTK

Persetujuan notulen rapat Temuan BPK mikro fidusia 1. Kuswiyoto*
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

evaluasi Kinerja arrum haji dan rencana Kerja 
sama dengan BPKh

UUs

Pengembangan gedung The gade Tower 
dengan alternatif membangun sendiri

The gade Tower

13-mar-2019 ruang solusi Pembahasan Tema dan desain cover annual 
report and sustainability report 2018

sekper 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

Penyaluran Pembiayaan Ultra mikro 2019 mikro fidusia

Persetujuan Perhitungan XP insentif dan 
reward Program egc

Pemasaran

Progress report inisiatif strategis live Q1 2019 Pmo & cmo

Update re-aktivasi gadai efek Pemasaran

amandemen Keempat PKB PT Pegadaian 
Tahun 2017-2019

ohc

19-mar-2019 ruang solusi laporan hasil audit Bulan februari 2019 sPi 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Teguh wahyono 
berhalangan hadir 
dikarenakan menghadiri 
undangan PT Telkom 
Talkshow amigo

Permohonan Persetujuan Penambahan divisi 
hubungan Kelembagaan

renstra

20-mar-2019 ruang solusi Permohonan Persetujuan skema Bonus 
Karyawan Tahun 2018

shc 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

2-apr-2019 ruang solusi Penetapan Klasifikasi cabang Tahun 2019 jo 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Kuswiyoto behalangan 
hadir dikarenakan 
menghadiri rakor ceo 
BUmn 2019

Branch Transformation design is

skema Tabungan emas dalam rangka 
Pembayaran Bonus 2018

Produk emas

9-apr-2019 ruang solusi skema seVP shc 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

Pemberian reward Tabungan emas Tahun 
2019

ohc

Pemilihan logo dana Kebajikan Umat (dKU) UUs

operasionalisasi BPo Pemasaran & Penagihan 
serta BPo dedicated untuk Kredit Ultra mikro

mikro fidusia

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

16-apr-2019 ruang solusi Program Promosi ramadhan 1440 h PT 
Pegadaian

Pemasaran 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto

ninis Kesuma a 
berhalangan hadiri 
dikarenakan kegiatan di 
Kementerian BUmn

Program Penjualan menjelang hari raya idul 
fitri 1440 h

Penjualan

Update Progress Perkembangan Proses 
Pembangunan The gade Tower

PPaT

23-apr-2019 ruang solusi Update Pegadaian excellence award 2019 Budaya Kerja 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

ruang solusi laporan hasil audit Bulan maret 2019 sPi

Program marketing Tahun 2019 oleh Bpk Tung 
desem waringin

Pemasaran

Progress dan aktivitas hubungan 
Kelembagaan

shc

fgd Bisnis Penjualan

event hUT Pegadaian 118 sekper

desain/warna seragam Batik PT Pegadaian 
2019

ohc

7-may-2019 ruang solusi Persetujuan Program champion Tahun 2019 Penjualan 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

approval Penambahan Plafond Umi dan 
Persetujuan Pencairan Pemda Bone Bolango

Tresuri dan mikro 
fidusia

Persetujuan Peraturan direksi Tentang 
Kendaraan dinas

PPaT

laporan Keuangan audited 2018 dan Kinerja 
januari s.d maret 2019 dana Pensiun

dana Pensiun 
Pegadaian

Business Performance review Triwulan 1 Tahun 
2019

PT Pij

10-may-2019 ruang solusi Program #PegadaiangrabBenefit Penjualan 1. Kuswiyoto
2. Teguh wahyono
3. moh edi isdwiarto
4. ninis Kesuma a

1. harianto widodo 
berhalangan hadir 
dikarenakan menjadi 
narasumber Program 
Paradigma

2. damar latri s 
berhalangan hadir 
dikarenakan dalam 
masa cuti

Progress report inisiatif strategis live Trwiulan 
1 Tahun 2019

Pmo & cmo 1. Kuswiyoto
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dikarenakan dalam 
masa cutimarketing gadai Pick Up & delivery dan 

g-cash
mikro

coP ohc

Pengadaan Kanwil Palembang dan Pengadaan 
BPo

PPaT

monitoring & evaluasi Program egc Pemasaran
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Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

16-may-2019 ruang solusi Program BUmn hadir Untuk negeri Tahun 
2019

PKBl 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. ninis Kesuma a

moh edi isdwiarto 
berhalangan hadir 
dikarenakan menghadiri 
undangan menteri 
sekretaris negara)

Usulan Kebijakan Pengendalian Pinjaman rKa

28-may-2019 ruang solusi laporan hasil audit Bulan april 2019 sPi 1. harianto widodo
2. Teguh wahyono
3. moh edi isdwiarto
4. ninis Kesuma a

Kuswiyoto dan damar 
latri s berhalangan hadiri 
dikarenakan mengikuti 
kegiatan safari ramadhan 
direksi

29-may-2019 ruang solusi Perubahan Peraturan direksi Tentang 
Pegadaian corpU charter

corpU 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

Update Perkembangan contact center 
Pegadaian

jo

Pengadaan jasa Produk email corporate dan 
collaboration Tools Berbasis cloud

PPaT

Pengadaan appliance Big data PPaT

Pengadaan link Komunikasi Utama PPaT

Pengadaan Ballroom hotel Pesonna Tugu 
yogya, surabaya dan makassar

PPaT

18-jun-2019 ruang solusi monitoring & evaluasi Program egc Pemasaran 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

sinkronisasi Batas Kewenangan Pengadaan 
Barang & jasa dengan Pedoman anggaran

compliance

Proposal rakor deputi Bisnis 2019 Penjualan

PPBj Untuk The gade Tower PPaT

21-jun-2019 ruang solusi rencana Pelaksanaan rUPs laporan Tahunan 
anak Perusahaan Tahun Buku 2018

renstra 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. ninis Kesuma a

1. Kuswiyoto 
berhalangan 
hadir dikarenakan 
menghadiri undangan 
Kementerian BUmn

2. moh. edi isdwiarto (job 
evaluation)

2-jul-2019 ruang solusi Konsep remunerasi Baru shc 1. Kuswiyoto
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dikarenakan sedang 
mengikuti kegiatan 
workshop

design Performance improvement Plan shc 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dikarenakan 
mengikuti kegiatan 
workshop
Teguh wahyono 
berhalangan hadir 
dikarenakan menghadiri 
Undangan BUmn

informasi Teknologi development Program shc

Kajian Brand Pegadaian Pemasaran 1. Kuswiyoto
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dikarenakan 
mengikuti workshop

Usulan Perubahan soTK Kantor Pusat renstra

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Ta t a  K e l o l a  P e r u s a h a a n

Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

9-jul-2019 ruang solusi strategi dan sistem Pencegahan fraud compliance 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

...

strategi remunerasi 2019 shc

Pembentukan Unit Bisnis mikro mikro fidusia

Usulan implementasi hapus Buku risiko Kredit

Penyusunan Kebijakan Perkreditan PT 
Pegadaian

risiko Kredit

25-jul-2019 ruang solusi digitalisasi waskat online jo 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. ninis Kesuma a

Kuswiyoto dan moh edi 
isdwiarto berhalangan 
hadir dikarenakan 
mengikuti kegiatan 
audiensi direksi 
sampoerna

Program Kolang Kaling Penjualan

Program Promo emas merdeka Pemasaran

29-jul-2019 ruang solusi Update loTUs PUTera Project renstra 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Teguh wahyono 
berhalangan hadir 
dikarenakan melalukan 
Kunjungan Kerja ke 
dPr ri

Pedoman rKaP 2020 renstra

6-aug-2019 ruang solusi campaign dan Placement Badai emas Pemasaran 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Kuswiyoto berhalangan 
hadir dikarenakan dalam 
masa cuti haji

13-aug-2019 ruang solusi Pegadaian Premium lounge is 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Kuswiyoto berhalangan 
hadir dikarenakan dalam 
masa cuti haji

21-aug-2019 ruang solusi Pakaian Kerja ohc 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. ninis Kesuma a

moh edi isdwiarto 
berhalangan hadir 
dikarenakan sedang 
mengikuti kegiatan 
training

Perubahan Program Pensiun manfaat Pasti 
menjadi Program Pensiun iuran Pasti

shc

standardisasi outlet jo

Pegadaian Premium lounge is

integrasi Ti & To membangun agile 
organization

Pmo & cmo

27-aug-2019 ruang solusi Kajian Brand Pegadaian Pemasaran 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. ninis Kesuma a

moh edi isdwiarto 
(training)TVc Badai emas Pemasaran

fattening & new feature Program egc Pemasaran

Penyusunan rmc eorm

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Pegadaian rKa

10-sep-2019 ruang solusi rencana rKaP 2020 renstra 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a
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Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

12-sep-2019 ruang solusi Update loTUs PUTera Project renstra 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

Penyertaan modal finarya link aja renstra

skala Prioritas Proyek inisiatif iT 2019 Pmo & cmo 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

24-sep-2019 ruang solusi struktur organisasi Kanwil, area, cabang renstra

gold card feebased

1-oct-2019 ruang solusi materi PKB Baru 2019-2020 ohc 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

8-oct-2019 ruang solusi Pemindahan data center The gade Tower 1. damar latri s
2. harianto widodo
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Kuswiyoto berhalangan 
hadir dikarenakan 
mengikuti kegiatan rakor 
BUmn

15-oct-2019 ruang solusi cdd elektronik compliance 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. Teguh wahyono
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

harianto widodo 
berhalangan hadir 
dikarenakan melngikuti 
kegiatan freKs Tahun 
2019

22-oct-2019 ruang solusi Penyertaan modal finarya link aja renstra 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

Update Progress Perkembangan Proses 
Pembangunan The gade Tower

The gade Tower

29-oct-2019 ruang solusi Kebijakan Umum Perusahaan compliance 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

damar latri s berhalangan 
hadir dikarenakan sedang 
mengikuti kegiatan 
edukasi di saudi arabia)

5-nov-2019 ruang solusi Penyertaan modal finarya link aja renstra 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

19-nov-2019 ruang solusi analisa solid Pmo & cmo 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. moh edi isdwiarto
5. ninis Kesuma a

Teguh wahyono 
berhalangan hadir 
dikarenakan dalam masa 
cuti Umroh

road gcg Tahun 2020-2023 compliance

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Ta t a  K e l o l a  P e r u s a h a a n

Tanggal Tempat agenda rapat Divisi terkait Peserta rapat
Direksi yang Tidak hadir 
dalam rapat, dan alasan 

ketidakhadiran

24-nov-2019 ruang solusi The gade coffee & gold jo 1. Kuswiyoto
2. damar latri s
3. harianto widodo
4. Teguh wahyono
5. moh edi isdwiarto
6. ninis Kesuma a

 

3-dec-2019 ruang solusi desain rakernas 2020 sekper 1. Kuswiyoto
2. wahyu Koncoro**
3. damar latri s
4. harianto widodo
5. Teguh wahyono
6. ninis Kesuma a

moh edi isdwiarto 
berhalangan hadir 
dikarenakan dalam masa 
cuti

alokasi Target Kanwil renstra

soTK organisasi Korporat & soTK Kanwil 
area cab

renstra

KPi cab mKP

Pakaian Kerja ohc

rcsa oerm

Kebijakan manajemen risiko oerm

lokasi alternatif oerm

Komite Kredit rKa

4-dec-2019 ruang solusi Update The gade Tower Tim The gade 
Tower

1. Kuswiyoto
2. wahyu Kuncoro**
3. damar latri s
4. harianto widodo
5. Teguh wahyono
6. moh edi isdwiarto
7. ninis Kesuma a

 

9-dec-2019 hotel aston, 
sentul

Kreasi Ultra mikro dir P3 1. Kuswiyoto
2. wahyu Kuncoro**
3. damar latri s
4. harianto widodo
5. Teguh wahyono
6. moh edi isdwiarto
7. ninis Kesuma a

 

*) : Bpk Kuswiyoto pada bulan januari dan februari masih dalam tahap test fit dan Proper ojK, hadir sebagai peserta tidak mengambil keputusan
**) : Bpk wahyu Kuncoro baru diangkat menjadi wakil direktur Utama per 18 november 2019

tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat internal dan Rapat bersama Dewan Komisaris

nama jabatan Periode

rapat Direksi rapat Direksi
Bersama Dewan komisaris

jumlah dan kehadiran jumlah dan kehadiran

jumlah 
rapat

jumlah 
kehadiran % jumlah 

rapat
jumlah 

kehadiran %

Kuswiyoto* direktur Utama januari 2019 - 
januari 2024

36 29 80.6% 12 12 100%

wahyu Kuncoro** wakil direktur 
Utama

november 2019 - 
november 2024

3 3 100% 2 2 100%

ninis Kesuma adriani direktur Keuangan 
dan Perencanaan 
strategis

mei 2018-mei2023 40 39 97,5% 12 12 100%

harianto widodo direktur 
Pemasaran dan 
Pengembangan 
Produk

mei 2018-mei2023 40 39 97,5% 12 11 91,7%
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nama jabatan Periode

rapat Direksi rapat Direksi
Bersama Dewan komisaris

jumlah dan kehadiran jumlah dan kehadiran

jumlah 
rapat

jumlah 
kehadiran % jumlah 

rapat
jumlah 

kehadiran %

damar latri setiawan direktur jaringan, 
operasi, dan 
Penjualan

agustus 2017- 
agustus 2022

40 35 87,57% 12 11 91,7%

mohammad edi isdwiarto direktur sdm dan 
hukum

agustus 2017- 
agustus 2022

40 34 85% 12 10 83,4%

Teguh wahyono direktur Teknologi 
informasi dan 
digital

agustus 2017- 
agustus 2022

40 37 92,5% 12 12 100%

Keterangan
*: efektif menjabat sebagai direksi terhitung sejak tanggal 4 januari 2019
** : menjabat sebagai direksi terhitung sejak tanggal 18 november 2019 namun belum mendapatkan persetujuan dari ojK

RemuNeRaSI DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan remunerasi Dewan komisaris dan Direksi
Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah 
ditunjukkan. Dasar hukum remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dan Peraturan menteri BumN No. PeR-01/mBu/05/2019 tanggal 31 mei 2019 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan menteri BumN No. PeR-04/mBu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, 
dan Dewan Pengawas BumN, dimana besaran gaji/honorarium dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui 
keputusan RuPS.

Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perdir umrah & Wisroh Perdir umrah & Wisroh

Direksi Dewan Komisaris RuPs

•	 melakukan kajian terhadap KPI 
Perusahaan

•	 mengusulkan remunerasi kepada 
Dewan Komisaris melalui Surat 
Direksi kepada Dewan Komisaris 
No.341/00013.01/2019 tentang 
Permohonan Tanggapan Tertulis atas 
usulan Pembagian Tantiem Tahun 
2018 dan Remunerasi tahun 2019 
bagi Direksi dan Dewan Komisaris 
tanggal 8 april 2019

•	 melakukan kajian remunerasi yang 
diajukan oleh Direksi

•	 mengusulkan remunerasi kepada 
pemegang saham melalui Surat 
Dewan Komisaris Komisaris kepada 
BumN No.S-18/DK.GD/4/2019 perihal 
usulan hal-hal yang Perlu Diputuskan 
Dalam RuPS Laporan Tahunan PT 
Pegadaian (Persero) Tahun Buku 2018 
tanggal 22 april 2019

•	 mempelajari usulan remunerasi yang 
diajukan oleh Dewan Komisaris

•	 memberikan persetujuan remunerasi 
kepada Dewan Komisaris dan 
Direksi melalui Surat No.S-459/mBu/
D5/05/2019 perihal penyampaian 
penetapan penghasilan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perusahaan tahun 
2019 tanggal 31 mei 2019

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi
Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan menteri BumN No. PeR-01/mBu/05/2019 tanggal 
31 mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri BumN No. PeR-04/mBu/2014 tentang Pedoman Penetapan 
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BumN. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan 
Dewan Komisaris terdiri dari:
1. Remunerasi Dewan Komisaris

•	 honorarium.
•	 Tunjangan.
•	 Fasilitas.
•	 Tantiem/Insentif Kinerja.
•	 Pajak atas honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi 

Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban 
Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/lnsentif 
Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi 
beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2. Remunerasi Direksi
•	 Gaji.
•	 Tunjangan.
•	 Fasilitas.
•	 Tantiem/Insentif Kinerja.
•	 Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi 

ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan 
pajak atas Tantiem/lnsentif Kinerja bagi Direksi 
ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

adapun struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (sesuai Peraturan menteri Bumn no. 01/mBu/05/2019)
struktur remunerasi Dewan komisaris struktur remunerasi Direksi

•	 honorarium dewan Komisaris
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan 
karena kedudukannya sebagai anggota dewan Komisaris, 
dengan besarannya ditetapkan dalam rUPs.
Ketentuan honorarium dewan Komisaris adalah sebagai 
berikut:
 - Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari 

gaji direktur Utama
 - Perhitungan honorarium Komisaris sebesar 90% dari 

honorarium Komisaris Utama

•	 gaji direksi
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena 
kedudukannya sebagai anggota direksi, dengan besarannya ditetapkan 
dalam rUPs.
Ketentuan gaji direksi adalah sebagai berikut:
 - gaji direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal 

yang ditetapkan oleh menteri BUmn.
 - gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi:
•	 gaji wakil direktur Utama sebesar 95%
•	 gaji direktur yang membidangi sumber daya manusia sebesar 90%, 

dan anggota direksi lainnya sebesar 85% dari gaji direktur Utama

•	 Tunjangan dewan Komisaris
Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan 
uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota dewan 
Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa:
 - Tunjangan hari raya, sebesar 1 (satu) kali honorarium
 - Tunjangan Transportasi, sebesar 20% dari honorarium per 

bulan
 - asuransi Purna jabatan, dengan perhitungan premi yang 

ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari honorarium 
1 (satu) tahun

•	 Tunjangan direksi
Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang 
diterima pada waktu tertentu oleh anggota direksi selain gaji, yang dapat 
berupa:
 - Tunjangan hari raya, sebesar 1 (satu) kali honorarium
 - asuransi Purna jabatan, dengan perhitungan premi yang ditanggung 

oleh Perseroan sebesar 25% dari honorarium 1 (satu) tahun
 - Tunjangan Perumahan, senilai rp27.500.000 per bulan (apabila 

Perseroan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan 
sampai masa jabatan direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak 
diberikan tunjangan perumahan)

•	 fasilitas dewan Komisaris
Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/
atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh 
anggota dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, 
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan 
peraturan perundang- undangan, yang dapat berupa:
 - fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau 

penggantian biaya pengobatan (at cost)
 - fasilitas Bantuan hukum, sesuai pemakaian (at cost)

•	 fasilitas direksi
Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan 
yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota direksi dalam rangka 
pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:
 - fasilitas Kendaraan, berupa 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan 

biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 
spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh dewan Komisaris dengan 
batas maksimal kapasitas mesin 3.000 cc.

 - fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian 
biaya pengobatan (at cost)

 - fasilitas Bantuan hukum, sesuai pemakaian (at cost)
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struktur remunerasi Dewan komisaris struktur remunerasi Direksi

•	 Tantiem/insentif Kinerja dewan Komisaris
Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan 
yang diberikan kepada anggota dewan Komisaris apabila 
memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan 
penghargaan yang diberikan kepada anggota dewan 
Komisaris.

Ketentuan Tantiem dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - Tantiem Komisaris Utama ditetapkan dengan menggunakan 

pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUmn.
 - Perhitungan tantiem anggota dewan Komisaris sebesar 

90% dari Tantiem Komisaris Utama

•	 Tantiem direksi
Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan 
kepada anggota direksi BUmn apabila memperoleh laba dan tidak 
mengalami akumulasi kerugian.

insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada anggota direksi apabila terjadi peningkatan kinerja 
walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

Ketentuan Tantiem direksi adalah sebagai berikut:
 - Tantiem direksi ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal 

yang ditetapkan oleh menteri BUmn.
 - Perhitungan tantiem anggota direksi sebesar 85% dari direktur Utama

Pengungkapan Bonus kinerja, Bonus non kinerja 
dan Opsi saham Dewan komisaris dan Direksi
Selain struktur remunerasi di atas, Perseroan tidak memberikan 
remunerasi dalam bentuk apapun, termasuk opsi saham 
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Sementara Perseroan 
tidak memiliki kebijakan khusus terkait kebijakan perpajakan 
untuk penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengungkapan indikator untuk Penetapan 
remunerasi Direktur utama dan Perhitungan 
remunerasi bagi Dewan komisaris dan anggota 
Direksi lainnya
Sesuai dengan surat dari Kementerian BumN No. S-459/mBu/
D5/05/2019 tanggal 31 mei 2019 besaran gaji Direktur utama 
untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp225.000.000,-.

Gaji Direktur utama menjadi acuan bagi perhitungan 
honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi lainnya. untuk 
besaran tantiem/bonus kinerja bagi Dewan Komisaris dan 
Direksi untuk kinerja tahun buku 2018 ditetapkan sebesar 
Rp55.000.000.000,-. angka tersebut telah mempertimbangkan 
faktor sebagai berikut:
•	 Pencapaian target
•	 Pendapatan Perseroan
•	 aktiva Perseroan
•	 Kondisi, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan 

Perseroan
•	 Tingkat inflasi
•	 Faktor-faktor lain yang relevan (merit system), termasuk 

di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku 
umum dalam industri yang sejenis Perhitungan Besaran 
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Transparansi jumlah remunerasi Dewan komisaris dan Direksi Tahun 2019
Transparansi mengenai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel di 
bawah ini.

Remunerasi Dewan Komisaris tahun 2019

no nama honorarium (rp) Tunjangan hari raya 
keagamaan (rp)

Tantiem Tahun Buku 
2018 (rp)

Tunjangan 
Transportasi (rp)

asuransi Purna 
jabatan (rp)

1 ina Primiana

2 heru subiyantoro

3 sudarto - -

4 satya arinanto

5 fadlansyah lubis

6 Umiyatun hayati Triastuti
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no nama honorarium (rp) Tunjangan hari raya 
keagamaan (rp)

Tantiem Tahun Buku 
2018 (rp)

Tunjangan 
Transportasi (rp)

asuransi Purna 
jabatan (rp)

7 wahyu wibowo - -

8 Bandung Pardede - - - -

Jumlah 5,842,680,241 465,750,000 17,806,019,871 1,168,536,048 1,792,125,000

Remunerasi Direksi tahun 2019

no nama gaji (rp)
Tunjangan 
hari raya 

keagamaan (rp)

Tantiem Tahun 
Buku 2018 (rp)

Tunjangan 
Perumahan (rp)

Tunjangan 
Transportasi (rp)

asuransi Purna 
jabatan (rp)

1 sunarso - - - - -

2 Kuswiyoto -

3 wahyu Kuncoro - -

4 ninis Kesuma adriani

5 harianto widodo

6 damar latri setiawan

7 mohammad edi isdwiarto

8 Teguh wahyono

9 ferry febrianto - - - - -

Jumlah 14,625,535,714 1,192,500,000 37,193,980,127 2,020,595,238 587,809,523 3,791,250,000

informasi tentang rasio gaji di lingkup Perusahaan

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:
Perbandingan 2019 2018 2017

direktur Utama terhadap wakil direktur Utama 1: 0,95 - -

direktur Utama terhadap direktur yang membidangi sumber daya manusia 1: 0,90 1: 0,85 1: 0,90

direktur Utama terhadap direktur lainnya 1: 0,85 1: 0,85 1: 0,90

Komisaris Utama terhadap anggota dewan Komisaris 1: 0,90 1: 0,90 1: 0,90

direktur Utama terhadap Komisaris Utama 1: 0,45 1: 0,45 1: 0,45

direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi 1:3,62 1: 4,26 1: 3,8

direktur Utama terhadap Karyawan terendah 1:80,13 1: 70,81 1: 63,57

Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah 1:22,13 1: 16,62 1: 17,60

Karyawan Terendah terhadap UmP 1:1,17 1: 1,25 1: 2,89

yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah level jabatan Executive Vice President (eVP), sementara karyawan 
terendah adalah level jabatan Junior Staff.
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PeNGuNGKaPaN huBuNGaN aFILIaSI aNTaRa DIReKSI, DeWaN KOmISaRIS, DaN PemeGaNG Saham 
uTama DaN/aTau PeNGeNDaLI

informasi tentang Pemegang saham utama/Pengendali
Pemegang saham utama/pengendali sekaligus pemegang saham tunggal Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, melalui 
Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BumN, yang memiliki seluruh saham Perseroan (100,00%).

Transparansi hubungan usaha dan hubungan afiliasi antar Dewan komisaris, Direksi, atau dengan 
Pemegang saham utama/Pengendali
hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat dari sifat hubungan keluarga, 
keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di perusahaan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan, 
termasuk di antaranya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke 
samping atau hubungan semenda; atau hubungan istimewa yang muncul sebagai akibat dari hubungan pihak berelasi.

hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang 
Saham utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini

hubungan afiliasi

Dewan komisaris Direksi
Pemerintah republik 
indonesia (Pemegang 

saham utama/ Pengendali)

dewan Komisaris

ina Primiana (Komisaris Utama/Komisaris independen)

sudarto (Komisaris)

satya arinanto (Komisaris)

fadlansyah lubis (Komisaris)

Umiyatun hayati Triastuti (Komisaris)

wahyu wibowo (Komisaris)

direksi

Kuswiyoto (direktur Utama)

wahyu Kuncoro (wakil direktur Utama)

ninis Kesuma adriani (direktur Keuangan dan Perencanaan 
strategis)

harianto widodo (direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Produk)

damar latri setiawan (direktur jaringan, operasi dan 
Pemasaran)

mohammad edi isdwiarto (direktur sdm dan hukum)

Teguh wahyono (direktur Teknologi informasi dan digital)

 = terdapat adanya hubungan |  = tidak terdapat adanya hubungan

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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hubungan afiliasi yang muncul pada Dewan Komisaris dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham 
utama/Pengendali adalah sebagai berikut:
•	 Komisaris Satya arinanto memiliki jabatan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia
•	 Komisaris Fadlansyah Lubis memiliki jabatan sebagai Deputi Bidang hukum di Sekretariat Kabinet
•	 Komisaris umiyatun hayati Triastuti memiliki jabatan sebagai Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Peran Dewan Komisaris di atas merupakan bagian dari kepentingan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga industri 
pergadaian dan perekonomian masyarakat Indonesia.

PeNGuNGKaPaN RaNGKaP JaBaTaN DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

rangkap jabatan Dewan komisaris
Ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris diatur dalam anggaran Dasar Perusahaan pasal 14 ayat 32 tentang 
Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. anggota Direksi pada Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik Daerah, Badan usaha milik Swasta
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota 

legislatif dan/atau calon kepala daerah wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

nama rangkap jabatan di Perusahaan/ instansi lain

ina Primiana Tidak ada

sudarto staf ahli organisasi, reformasi Birokrasi dan Teknologi informasi di Kementerian Keuangan republik 
indonesia

satya arinanto staf Khusus wakil Presiden republik indonesia

fadlansyah lubis deputi Bidang hukum di sekretariat Kabinet

Umiyatun hayati Triastuti Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

wahyu wibowo Kepala Biro Umum dan humas Kementerian BUmn

Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) anggota dewan Komisaris Perusahaan yang memiliki rangkap jabatan, namun hal ini tidak melanggar ketentuan yang di 
muat dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku

rangkap jabatan Direksi
Ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi diatur dalam anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 34 tentang Direksi dilarang 
memangku jabatan rangkap sebagai:
1. anggota Direksi pada Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik Daerah, Badan usaha milik Swasta
2. anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas pada Badan usaha milik Negara
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah pusat dan atau daerah
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota 

legislatif dan/atau calon kepala daerah wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan.

nama rangkap jabatan di Perusahaan/instansi lain

Kuswiyoto Tidak ada

wahyu Kuncoro Tidak ada

ninis Kesuma adriani Tidak ada

harianto widodo Tidak ada

damar latri setiawan Tidak ada

mohammad edi isdwiarto Tidak ada

Teguh wahyono Tidak ada
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PeNGuNGKaPaN KePemILIKaN Saham DeWaN KOmISaRIS DaN DIReKSI

Sampai dengan 31 Desember 2019, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak memiliki saham di Perseroan 
maupun diperusahaan lain, sebagaimana tercermin pada tabel sebagai berikut:

nama
saham Pegadaian saham Perusahaan lain

nilai Persen nilai Persen

dewan Komisaris

ina Primiana (Komisaris Utama/Komisaris independen)

nihil nihil

sudarto (Komisaris)

satya arinanto (Komisaris)

fadlansyah lubis (Komisaris)

Umiyatun hayati Triastuti (Komisaris)

wahyu wibowo (Komisaris)

direksi

Kuswiyoto (direktur Utama)

nihil nihil

wahyu Kuncoro (wakil direktur Utama)

ninis Kesuma adriani (direktur Keuangan dan Perencanaan strategis)

harianto widodo (direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk)

damar latri setiawan (direktur jaringan, operasi dan Pemasaran)

mohammad edi isdwiarto (direktur sdm dan hukum)

Teguh wahyono (direktur Teknologi informasi dan digital)

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh manajemen, oleh sebab itu tidak ada Dewan Komisaris dan 
Direksi yang memiliki saham Perseroan.

Organ Pendukung Dewan komisaris
Selain Sekretaris Dewan Komisaris, terdapat 2 (dua) komite yang di bentuk oleh Dewan Komisaris, yakni Komite audit dan Komite 
manajemen Risiko & Nominasi dan Remunerasi guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dewan Komisaris

sekretaris Dewan 
Komisaris Komite audit

Komite 
manajemen 

Risiko & 
Remunerasi dan 

nominasi

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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SeKReTaRIS DeWaN KOmISaRIS

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris 
yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang 
pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.

kriteria sekretaris Dewan komisaris
Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:
1. memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BumN.
2. memiliki integritas yang baik.
3. memahami fungsi kesekretariatan.
4. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat sekretaris Dewan komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. m Rizal Kamal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No.03/KeP/DK.GD/6/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tanggal 4 Juni 2018.

M. Rizal Kamal
Sekretaris Dewan Komisaris
Periode Jabatan: 4 Juni 2018 - 3 Juni 2021

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 38 tahun

domisili Kota depok, jawa Barat, indonesia

Pendidikan diploma iii (d3) sekolah Tinggi akuntansi negara, jakarta (2003), sarjana 
(s1) ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas indonesia, jawa Barat 
(2009), magister (s2) akuntansi dari Universitas gajah mada, yogyakarta 
(2012).

riwayat Profesi Plt. Kepala Bagian organisasi dan reformasi Birokrasi Kementerian 
BUmn (2019-sekarang), Kepala sub bagian organisasi dan Tata laksana 
(2014-sekarang), analis Tata laksana (2014), Plt. Kepala sub bagian 
organisasi dan Tata laksana (2014), Plt. Kasubbid Pengoperasian dan 
Pemeliharaan (2012-2014).

Pelatihan Cisco network academy program, fakultas Teknik elektro Universitas 
indonesia (2005 -2006), redhat linux System administration, Bajau 
escorindo (2007), enterprise linux Cluster – failover cluster, Bajau 
escorindo (2008), Java programming language course, inixindo (2008), 
Pengadaan Barang dan jasa, BaPPenas (2008), dyned english course, 
dyned (2009), implementing ioS network Security, active Train (2010), 
Securing network with router and Switch, active Train (2010), Securing 
network with aSa Fundamental, active Train (2010), Workshop iso 
9001:2015 (2018), grand design manajemen Kompetensi, manajemen Karier 
& suksesi, dan manajemen Talenta (2019), leader as Coach (2019) dan 
grand design manajemen Kompetensi, manajemen Karier & suksesi, dan 
manajemen Talenta (2019)
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Pedoman kerja, Tugas dan Tanggung jawab
Pedoman kerja Sekretaris Dewan Komisaris mengacu 
pada Board Manual Perseroan. Tugas dan tanggung jawab 
Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan antara lain:
1. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk 

Dewan Komisaris.
2. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan 

anggaran Dasar Perusahaan.
3. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, 

baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun 
dokumen lainnya.

4. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan anggaran 
Dewan Komisaris.

5. menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris.
6. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi 

peraturan perundang-undangan, serta menerapkan 
prinsip-prinsip GCG.

8. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan 
Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diminta.

9. mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam 
rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

10. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris 
dengan pihak lain.

11. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata 
kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris 
wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan 
tersebut tersimpan dengan baik di Perseroan.

12. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan 
guna memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan 
tanggung jawabnya.

13. memastikan terpenuhinya kebutuhan Dewan Komisaris 
terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai 
Dewan Komisaris.

Program Pelatihan
Selama tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan di antaranya:

nama Pelatihan Waktu Pelaksanaan Tempat Penyelenggara

manajemen sdm pada sektor Publik 11 – 12 april 2019 jakarta oranye development

leader as Coach 1 – 2 juli 2019 jakarta coaching indonesia

grand design manajemen Kompetensi, 
manajemen Karier & suksesi, dan 
manajemen Talenta

mei 2019 jakarta Pwc consulting indonesia

remunerasi
Sekretaris Dewan Komisaris diberikan honorarium yang ditetapkan sebesar 15% dari gaji Direktur utama. Selain itu, Sekretaris 
Dewan Komisaris juga diberikan tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insetif kinerja.

Remunerasi sekretaris Dewan Komisaris

nama
Periode Menjabat 

di sepanjang 
Tahun 2019

honorarium per 
Bulan

Tunjangan jumlah 
honorarium dan 
Tunjangan per 

Bulan

jumlah 
honorarium dan 

Tunjangan 1 
Tahun

Tantiem
jumlah 

remunerasi 
Tahun 2019Transportasi

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

muhammad 
rizal Kamal

1 Tahun penuh 33.750.000 6.750.000 40.500.000 486.000.000 78.947.978 564.947.978

siti fauziah habis masa 
jabatan Per 4 
juni 2018

- - - - 58.352.854 58.352.854

 Jumlah      623.300.832
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laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019
Selama Tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah 
melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinasikan 

rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat internal 
Dewan Komisaris dan Komite-Komite dan menuangkan 
kesimpulan rapat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris 
sesuai ketentuan anggaran Dasar;

2. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat 
masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

3. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan anggaran Dewan 
Komisaris yang tertuang dalam Program Kerja Dewan 
Komisaris Tahun 2020 sesuai Surat Dewan Komisaris 
Nomor: S-38/DK.GD/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 
hal penyampaian Program Kerja Dewan Komisaris PT 
Pegadaian (Persero) Tahun 2020;

4. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris 
antara lain laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan 
Komisaris, laporan kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas 
Dewan Komisaris, dan laporan pengawasan lainnya;

5. Sekretaris Dewan Komisaris selalu berusaha untuk 
memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan 
perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip 
GCG dalam setiap pemberian pendapat, tanggapan, atau 
rekomendasi kepada manajemen baik yang disampaikan 
secara lisan maupun secara tertulis;

6. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan 
Komisaris kepada Sekretaris Dewan Komisaris antara lain 
mengoordinasikan anggota Komite dalam mendampingi 
Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kunjungan kerja 
serta aktif sebagai penghubung (liaison officer) dalam 
mengkoordinir rencana dan pelaksanaan kunjungan 
kerja dimaksud;

7. Dalam rangka tertib adiministrasi dan pelaksanaan tata 
kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris 
selalu memastikan bahwa dokumen penyelenggaraan 
kegiatan tersimpan dengan baik melalui manajemen arsip 
yang terselenggara dengan baik;

8. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk 
Dewan Komisaris;

9. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan 
anggaran Dasar Perusahaan;

10. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, 
baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun 
dokumen lainnya;

11. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan anggaran 
Dewan Komisaris;

12. menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris;
13. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;

14. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi 
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan 
prinsip-prinsip GCG;

15. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan 
Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diminta;

16. mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam 
rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

evaluasi dan Penilaian kinerja sekretaris Dewan 
komisaris oleh Dewan komisaris
Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh 
Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan pada 
pelaksanaan tugas yang telah dilakukan Sekretaris Dewan 
Komisaris di sepanjang tahun 2019, termasuk mempersiapkan 
kelengkapan rapat, konsep rencana kerja dan beberapa hal 
terkait dokumen administrasi. Keberadaan Sekretaris Dewan 
Komisaris membantu Dewan Komisaris, terutama dalam 
berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan untuk aspek-
aspek formal atas hubungan kerja antara Dewan Komisaris 
dan Direksi.

Komite auDit

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas pengawasan, Perseroan membentuk 
Komite audit yang memberikan opini profesional dan 
independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau 
hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
Tugas Komite ini termasuk mengevaluasi laporan dari 
fungsi audit Internal dan memberikan argumen mendasar 
terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh 
unit Perseroan. Komitmen Komite audit dijalankan dengan 
fokus pada efektivitas Corporate Governance, pengendalian 
internal, risks assessment, dan pengelolaan Perseroan 
secara keseluruhan.

Pengangkatan dan Pemberhentian
Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 
Komisaris. Pengangkatan anggota Komite audit Perusahaan 
telah berdasarkan pada kriteria anggota Komite audit 
sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite audit.

Masa jabatan komite audit
masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota 
Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa 
jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk 
memberhentikannya sewaktu-waktu.
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susunan keanggotaan dan Profil anggota komite audit
Komposisi keanggotaan Komite audit berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua Komite audit yang merupakan anggota Dewan 
Komisaris Perusahaan, dan 2 (dua) orang anggota Komite audit yang berasal dari profesional yang independen terhadap Perseroan. 
Komposisi Komite audit Perusahaan mengalami perubahan yaitu dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian anggota 
Komite audit sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris tanggal 20 Februari 2019 memberhentikan Faisal dan digantikan oleh 
Vicky Taufik sebagai anggota Komite audit serta Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 mei 2019 memberhentikan yasmine 
Nasution dan digantikan oleh harry Suharman sebagai anggota Komite audit. Komposisi anggota Komite audit Perusahaan 
per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

susunan Komite audit Per 31 Desember 2019
nama jabatan Dasar Pengangkatan Masa jabatan Periode jabatan

ina Primiana (Komisaris 
Utama/Komisaris 
independen)

Ketua surat Keputusan dewan Komisaris no. KeP 16/
KeP.dK/gd/11/2017 tanggal 30 november 2017

mengikuti masa jabatan sebagai dewan 
Komisaris

Vicky Taufik anggota surat Keputusan dewan Komisaris Perusahaan 
no.KeP-02/KP/dK.gd/02/2019 tanggal 20 
februari 2019

2019-2022 Ke-1

harry suharman anggota surat Keputusan dewan Komisaris Perusahaan 
no.KeP-04/KP/dK.gd/05/2019 tanggal 2 mei 2019

2019-2022 Ke-1

Ina Primiana
Ketua Komite audit/ Komisaris utama/Komisaris Independen

Profil Ketua Komite audit/Komisaris Utama/Komisaris independen ina Primiana dapat dilihat pada 
bagian Profil dewan Komisaris, bab Profil Perusahaan pada laporan Tahunan ini

vicky taufik
anggota Komite audit
Periode Jabatan: 20 Februari 2019 - 2022, Periode Pertama

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 41 tahun

Pendidikan sarjana akuntansi dari Universitas indonesia (2000)

Keahlian Pajak & akuntansi

riwayat Profesi tax Consultant rustan Consulting (2001-2007), Tax Senior manager Bank 
danamon indonesia, jakarta (2007-2011), business planning manager Bank 
danamon, Unit business syariah solusi emas (2011-2014), business performance 
management head Bank danamon, Unit Usaha syariah (2014-2015) tax 
partner reanda Bernardi ( agustus 2015-januari 2019) and managing partner 
at VTconsulting (february 2019-Present)

Pelatihan register negara akuntan-Chartered accountant (ca) tahun 2019, holding tax 
brevet tahun 2018, Bsmr (Badan sertifikasi manajemen risiko) level 2 tahun 
2015, leadership academy level 2 tahun 2008. Syariah banking Knowledge 
tahun 2015, trainers program for First line management tahun 2012.
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Harry Suharman
anggota Komite audit
Periode Jabatan: 2 mei 2019 - 2022, Periode Pertama

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 56 tahun

Pendidikan sarjana ekonomi (akuntansi) dari fakultas ekonomi Universitas Padjadjaran 
(1986), School of accountancy business & Finance, University of south australia, 
australia (1992), dan doktor akuntansi Pascasarjana Universitas Padjadjaran 
(2011).

Keahlian akuntansi dan Keuangan

riwayat Profesi sekretaris akademis Pendidikan Profesi akuntan fakultas ekonomi Universitas 
Padjajaran (2005-2007), sekretaris Program akuntansi Program Kelas sore 
fakultas ekonomi Universitas Padjajaran (2004-2007), Ketua Program Pendidikan 
Profesi akuntansi, fakultas ekonomi Universitas Padjajaran (2007-2009), 
sekretaris departemen akuntansi fakultas ekonomi Universitas Padjajaran 
(2009-2013), KaP djumarma dan wahyudin rekan sebagai managing Consulting 
partner (2010 s.d sekarang). wakil dekan i: Bidang akademik, Kerja sama dan 
Kemahasiswaan, fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2013-
2015), Financial Controller PT Pikiran rakyat (2015-2017), Komite audit majelis 
wali amanah (mwa) Universitas Padjajaran (2017 s.d sekarang), asesor Ban 
PT (2019 s.d sekarang)

Pelatihan narasumber strategi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Pemerintah 
BPK ri Pusat (2 mei 2018), narasumber pada Bimbingan Teknis Penyusunan 
Proposal Penelitian dosen pemula yang berkualitas bagi dosen perguruan 
tinggi swasta di lingkungan kopertis wilayah iV (maret 2018), narasumber Bimtek 
penyusunan proposal penelitian dosen pemula di lingkungan Kopertis wilayah 
iV (april 2015). Pembicara dalam workshop “mengoptimalkan Kinerja Korporasi 
Berbasis anggaran “ (oktober 2014) dan nara sumber dalam Workshop”risk 
management” (juni 2013).

Pedoman kerja
Pedoman kerja Komite audit mengacu pada Komite audit 
memiliki Piagam Komite audit (Audit Committee Charter) yang 
menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite audit dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya secara efisien, efektif, 
transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggung 
jawabkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang disahkan berdasarkan Keputusan 
Dewan Komisaris 5/KP/DK.GD/12/2018 tanggal 27 Desember 
2018 tentang Piagam Komite audit. Piagam Komite audit 
adalah dokumen formal sebagai perwujudan implementasi 
dari komitmen Dewan Komisaris dan Komite audit dalam 
membangun sistem pengendalian internal yang baik 
bagi Perseroan.

Sebagai acuan dan pedoman kerja Komite audit, Piagam 
Komite audit mengatur tentang organisasi dan struktur Komite 
audit, keanggotaan yang meliputi komposisi, persyaratan 
independensi dan kompetensi, tugas dan tanggung jawab, 
hak dan kewenangan, penghasilan dan anggaran, serta 
hubungan dengan pihak-pihak terkait seperti dengan auditor 
eksternal, SPI dan manajemen perusahaan. Selain itu, agar 

Komite audit dapat menjalankan tugas secara efektif, Piagam 
Komite audit juga mengatur tentang rapat-rapat yang dilakukan 
oleh Komite audit, kode etik dan pelaporan, dan penilaian 
kinerja Komite audit.

Tugas dan Tanggung jawab komite audit
Sejalan dengan Piagam Komite audit, Tugas dan Tanggung 
Jawab Komite audit meliputi :
1. memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris 

mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang 
disampaikan Direksi.

2. membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas 
sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan 
tugas auditor internal dan auditor eksternal.

3. melakukan evaluasi dan memberikan pendapat, saran 
serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hasil 
audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.

4. melakukan evaluasi dan memberikan pendapat, saran 
serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap 
pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

5. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan 
sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
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6. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi 
yang memuaskan terhadap segala informasi yang 
dikeluarkan Perseroan.

7. melakukan identifikasi, menganalisis, dan memberikan 
pendapat, saran serta rekomendasi atas hal-hal yang 
memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan 
Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan 
kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

9. melaporkan secara tertulis dan/atau lisan hasil penugasan 
kepada Dewan Komisaris.

10. membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan 
calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan 
Direksi dalam proses penunjukannya.

11. melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

informasi Tentang Pembagian Tugas antar anggota 
komite audit
Tugas-tugas Komte audit dilaksanakan bersama-sama (kolektif) 
tanpa ada pembagian tugas Komite audit.

independensi komite audit
Kriteria penunjukan Komite audit didasarkan pada integritas, 
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing 
anggota. Salah seorang anggota Komite audit harus memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite 

audit Perusahaan bersifat independen, bukan merupakan 
orang dalam Kantor akuntan Publik, Kantor Konsultan hukum, 
atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan 
atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 
(enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, 
dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung 
jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan 
kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Beberapa persyaratan independensi Komite audit yang 
tercantum dalam Piagam Komite audit Perusahaan adalah:
1. Jika ada anggota Komite audit berasal dari sebuah 

institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite 
audit tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada 
BumN yang bersangkutan.

2. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai 
politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon 
kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan dilarang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda 
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun 
garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, dan 
anggota Direksi Perusahaan.

4. Tidak mewakili kepentingan pihak lain yang mempunyai 
hubungan usaha dengan Perseroan antara lain pemasok, 
pembeli, kreditur maupun debitur Perseroan.

independensi Komite audit

aspek independensi ina Primiana (ketua) Vicky Taufik 
(anggota)

harry suharman 
(anggota)

Terdapat institusi dimana anggota Komite audit tersebut berasal memberikan jasa 
pada Perseroan

memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota 
legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan

anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan mempunyai hubungan keluarga 
sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis 
ke samping dengan anggota dewan Komisaris, dan anggota direksi Perusahaan

mewakili kepentingan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dengan 
Perseroan antara lain pemasok, pembeli, kreditur maupun debitur Perseroan

 = ada |  = tidak ada
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transparansi hubungan afiliasi Komite audit

hubungan afiliasi ina Primiana (ketua) Vicky Taufik 
(anggota)

harry suharman 
(anggota)

dengan anggota dewan Komisaris

dengan direksi

dengan Pemerintah indonesia sebagai Pemegang saham Utama/Pengendali

 = ada |  = tidak ada

transparansi Rangkap Jabatan Komite audit

nama jabatan rangkap jabatan
di Perusahaan

rangkap jabatan di Perusahaan/
instansi lain

ina Primiana Ketua Komisaris Utama /Komisaris independen Tidak ada

Vicky Taufik anggota Tidak ada Tidak ada

harry suharman anggota Tidak ada Tidak ada

Program Peningkatan kompetensi
Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi 
tentang perkembangan terkini dari aktivitas usaha Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan 
tugas Komite audit. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Komite audit di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat 
pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

rapat komite audit
Sesuai dengan Piagam Komite audit dan Rencana Kerja Komite audit, rapat Komite audit dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan. 
Keputusan Rapat Komite audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2019, Komite audit telah melakukan 28 
(dua puluh delapan) kali rapat meliputi 13 (tiga belas) kali rapat dengan Dewan Komisaris dan 15 (lima belas) kali rapat dengan 
mengundang Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Divisi terkait, dengan 
tingkat kehadiran sebagai berikut:

no nama jabatan jumlah rapat kehadiran % kehadiran

1 ina Primiana Ketua 28 27 96,43%

2 Vicky Taufik anggota 25 25 100,00%

3 harry suharman anggota 18 16 88,89%

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite 
audit. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite audit yang menghadiri 
rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat 
disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.
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kebijakan remunerasi
Remunerasi anggota Komite audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, dengan 
besaran maksimal 20% dari gaji Direktur utama. anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite audit tidak 
diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Di tahun 2019, terdapat kebijakan kenaikan honorarium bagi Komite audit berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. S-25/
DK.GD/05/2018 tanggal 28 mei 2018 Kepada anggota Komite audit yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perseroan 
memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

Remunerasi Komite audit tahun 2019

nama Periode jabatan
honorarium per Bulan Tahun 

2019 honorarium 1 tahun

(rp) (rp)

Vicky Taufik 11 Bulan 25.000.000 258.035.715

harry suharman 8 Bulan 25.000.000 200.000.000

faisal 2 Bulan (habis masa jabatan per 20 feb 2019) 25.000.000 41.964.285

yasmine nasution 4 Bulan (habis masa jabatan per 2 mei 2019) 25.000.000 100.000.000

Jumlah 600.000.000

laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019
Sesuai dengan laporan Komite audit yang disampaikan kepada 
Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas yang telah dilakukan 
Komite audit selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

•	 Tanggapan dan Rekomendasi Kepada Dewan Komisaris

Komite audit selama tahun 2019 memberikan tanggapan, 
laporan, telaahan dan masukan kepada Dewan Komisaris, 
antara lain:
a. Penyampaian Piagam Komite audit Tahun 2018;
b. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Desember 2018;
c. Laporan Singkat Kegiatan Komite audit 2018;
d. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Januari 2019;
e. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Februari 2019;
f. Tanggapan Komite audit atas Lap Keu audited TB 2018;
g. evaluasi dan Rekomendasi Komite audit atas KaP 2019;
h. Laporan Singkat Kegiatan Komite audit Triwulan I 2019 

dan evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d maret 2019;
i. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d april 2019;
j. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d mei 2019;
k. masukan TOR Pengadaan KaP 2019;
l. Laporan Singkat Kegiatan Komite audit Triw II-2019 dan 

evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Juni 2019
m. masukan TOR untuk audit KaP 2019;
n. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Juli 2019;
o. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d agustus 2019;
p. Laporan Singkat Kegiatan Komite audit Triw III-2019 

dan evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d September 2019;

q. Penyampaian Rencana Kerja dan anggaran (RKa) 
Komite audit Tahun 2020

r. evaluasi Lapkeu dan Lha SPI s.d Oktober 2019;
s. evaluasi Laporan Kinerja s.d November 2019, prognosa 

2019, RKaP 2020, Rencana Penerbitan PuB Obligasi 
dan Penghapusan Sebagian aset tetap Kantor Pusat 
PT Pegadaian (Persero).

Selain hal tersebut di atas, Komite audit bersama dengan 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi juga 
menyampaikan rekomendasi, tanggapan dan masukan 
kepada Dewan Komisaris, antara lain:
a. Rekomendasi atas Penyaluran Dana Program Kemitraan 

melalui BumN khusus;
b. Rekomendasi atas Pemberhentian dan Pengangkatan 

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero);
c. Rekomendasi atas Pemberhentian dan Pengangkatan 

Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI);
d. Rekomendasi atas Penambahan Divisi hubungan 

Kelembagaan pada Struktur Organisasi kantor pusat 
PT Pegadaian (Persero);

e. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan I Tahun Buku 2019;

f. Rekomendasi atas usulan Calon anggota Direksi pada 
anak Perusahaan (PT Pesonna Indonesia Jaya);

g. Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan tertulis 
pembiayaan ultra mikro (umI);

h. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan II Tahun Buku 2019;
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i. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan atas 
usulan Perubahan anggaran Dasar PT Pegadaian 
(Persero);

j. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan 
Tertulis atas Rencana PT Pegadaian (Persero) 
melakukan Penyertaan modal Non Tunai pada PT 
asuransi Jiwasraya Putera;

k. Tanggapan/masukan atas RKaP PT Pegadaian (Persero) 
tahun 2020;

l. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan 
Tertulis Perubahan Struktur Organisasi Korporat PT 
Pegadaian (Persero);

m. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan 
Tertulis untuk menyewakan 9 (Sembilan) hotel Pesonna 
kepada PT Pesonna Indonesia Jaya (PIJ) Tahun 2019;

n. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas Rencana PT Pegadaian (Persero) melakukan 

Penyertaan modal pada PT Fintek Karya Nusantara;
o. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan 

Tertulis atas usulan Penghapusbukuan Sebagian aktiva 
Tetap di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero);

p. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan III Tahun Buku 2019;

q. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan 
Tertulis atas Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) 
IV Obligasi dan Sukuk Pegadaian dan/atau Penerbitan 
Surat utang Lainnya Tahun 2020;

r. Rekomendasi atas RKaP PT Pegadaian (Persero) 
Tahun 2020;

s. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan 
Tertulis atas usulan Calon anggota Dewan Komisaris 
pada anak Perusahaan PT Pesonna Optima Jasa;

t. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan 
hapus Buku Piutang Bisnis.

•	 Kunjungan Kerja Komite audit
Dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh unit Perseroan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan 
gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi wilayah dan cabang, komite melakukan 
kunjungan ke wilayah dan cabang atas persetujuan dari Dewan Komisaris. pada tahun 2019, jumlah kunjungan kerja ke 
Kantor Wilayah/Cabang yang dilakukan oleh Komite audit sebagai berikut:

no nama Tanggal Tujuan Dalam rangka

1 ina Primiana 14-15 januari 2019 Bandung rapat Kerja Kantor wilayah X Bandung

19-20 januari 2019 Kupang-Kanwil denpasar Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi 
Kinerja wilayah Kupang

30-31 januari 2019 Batam, Kanwil Pekanbaru monitoring dan evaluasi Kinerja wilayah Batam

5-7 april 2019 surabaya mengikuti acara Kementerian BUmn

12-13 april 2019 cirebon, Pekalongan dan 
Kanwil semarang

monitoring dan evaluasi Kinerja wilayah cirebon dan 
Pekalongan

17-18 mei 2019 Kanwil Balikpapan acara safari ramadhan dan Kunjungan ke cabang-cabang 
di Kanwil Balikpapan

20-21 mei 2019 Kanwil denpasar acara safari ramadhan dan Kunjungan ke cabang-cabang 
di Kanwil Kanwil denpasar

27-30 juni 2019 denpasar Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan 
radirkom di denpasar, Bali

12-13 juli 2019 Pangandaran acara Peresmian Bank sampah “sahate” Pangandaran dan 
Penandatanganan moU dengan Pemda jawa Barat

16-17 juli 2019 cabang di Kanwil 
manado

monitoring dan evaluasi Kinerja Kantor cabang di Kanwil 
manado

26-27 juli 2019 yogyakarta narasumber media gathering PT Pegadaian (Persero) 
Pegadaian

28-29 agustus 2019 denpasar Undangan sidang Pleno isei XX dan seminar nasional

8-11 oktober 2019 Kanwil medan exit meeting audit Sampling KaP Pwc dan Kunjungan ke 
cabang langsa dan Banda aceh di Kantor wilayah medan

25-26 november yogyakarta rakernas sPi dan Kunjungan Ke cabang-cabang di 
yogyakarta
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no nama Tanggal Tujuan Dalam rangka

2 Vicky Taufik 20-21 mei 2019 cabang di Kanwil 
denpasar

safari ramadhan dan monitoring evaluasi Kinerja Kantor 
cabang

16-17 juli 2019 cabang di Kanwil 
manado

monitoring evaluasi Kinerja Kantor cabang

8-11 oktober 2019 cabang langsa dan 
Banda aceh di Kanwil 
medan

exit meeting audit Sampling KaP dan Kunjungan cabang

18-19 oktober 2019 cabang lampung di 
Kanwil Palembang

exit meeting audit Sampling KaP

30 oktober – 
4 november 2019

cabang sorong Kanwil 
manado

exit meeting audit Sampling KaP dan Kunjungan cabang

25-26 november 2019 yogyakarta rakernas sPi dan Kunjungan cabang

3 harry suharman 17-18 mei 2019 cabang di Kanwil 
Balikpapan

safari ramadhan dan monitoring evaluasi Kinerja Kantor 
cabang

20-21 mei 2019 cabang di Kanwil 
denpasar

safari ramadhan dan monitoring evaluasi Kinerja Kantor 
cabang

18-19 oktober 2019 cabang lampung di 
Kanwil Palembang

exit meeting audit Sampling KaP

24-26 oktober 2019 Kupang Kanwil denpasar exit meeting audit Sampling KaP

1 november 2019 Pontianak Kanwil 
Balikpapan

exit meeting audit Sampling KaP

14-15 november 2019 makassar exit meeting audit Sampling KaP

25-26 november 2019 yogyakarta rakernas sPi dan Kunjungan cabang

evaluasi dan Penilaian kinerja komite audit oleh 
Dewan komisaris
Penilaian atas kinerja Komite audit dilakukan oleh Dewan 
Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian tersebut 
berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang 
tercantum dalam Rencana Kerja dan anggaran Komite.

Komite manaJemen RisiKo & 
RemuneRasi Dan nominasi

Pada tahun 2019, terdapat perubahan nama Komite 
manajemen Risiko menjadi Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris No.KeP-03/KP/DK.GD/04/2019 tentang 
Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan anggota Komite 
manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi Perusahaan 
tanggal 1 april 2019.

Pengangkatan dan Pemberhentian
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komposisi 
keanggotaan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari Ketua 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, 
dan 3 (tiga) orang anggota Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari profesional yang 
independen terhadap Perseroan. Pengangkatan anggota 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi telah 
berdasarkan pada kriteria anggota Komite manajemen Risiko 
& Remunerasi dan Nominasi sebagaimana yang diatur dalam 
Piagam Komite.

Masa jabatan komite Manajemen risiko
masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota 
Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa 
jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk 
memberhentikannya sewaktu-waktu.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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susunan keanggotaan dan Profil anggota komite Manajemen risiko & remunerasi dan nominasi
Pada tahun 2019, terdapat perubahan komposisi Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan 
Dewan Komisaris tanggal 10 Juni 2019 memberhentikan heru Subiyantoro dan digantikan oleh Satya arinanto sebagai Ketua 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi Perusahaan, serta Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 april 2019 
mengangkat arry ekananta, sehingga Jumlah dan Komposisi anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
menjadi sebagai berikut:

susunan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan nominasi Per 31 Desember 2019
nama jabatan Dasar Pengangkatan Masa jabatan Periode jabatan

satya arinanto 
(Komisaris)

Ketua surat Keputusan dewan Komisaris no.KeP-06/KP/dK.gd/06/2019 
Tanggal 10 juni 2019

mengikuti masa jabatan sebagai 
dewan Komisaris

Prihatono anggota Periode ke-2: surat Keputusan dewan Komisaris no. 02/KeP/
dK.gd/06/2018 tanggal 4 juni 2018
Periode ke-1: surat Keputusan dewan Komisaris no. 01/KeP/dK/
gd/2015 tanggal 1 juni 2015

2018-2020 Ke-2

dandossi matram anggota surat Keputusan dewan Komisaris no.
no. 02/KeP.dK/gd/02/2017 tanggal 20 februari 2017

2017-2020 Ke-1

arry ekananta anggota surat Keputusan Keputusan dewan Komisaris no.KeP-03/KP/
dK.gd/04/2019 Tanggal 1 april 2019

2019-2022 Ke-1

Satya arinanto
Ketua Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi/Komisaris

Profil Ketua Komite manajemen risiko & remunerasi dan nominasi/Komisaris satya arinanto dapat 
dilihat pada bagian Profil dewan Komisaris, bab Profil Perusahaan pada laporan Tahunan ini.

Prihartono
anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi
Periode Jabatan: 4 Juni 2018 - 2020, Periode Kedua

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 59 tahun

Pendidikan diploma (d-iV) di sekolah Tinggi akuntan negara (1988), master (s2) of business 
administration dari hull University, inggris (1992).

Keahlian Keuangan

riwayat Profesi Pns pada Kementerian Keuangan dan BPKP (1982-1997), Karyawan swasta 
pada Kelompok Usaha Bakrie (1997-2005), Komite Pemantau risiko PT Bank 
BTn, Tbk. (Persero) (2007-2013), Komite audit PT Pos indonesia (Persero) 
(2010-2015), Komite Pemantau risiko PT surveyor indonesia (Persero) (2012-
2013), Kepala Keuangan dan administrasi spiritia foundation (2006-sekarang).

Pelatihan risk management for banking Sector-level 2 (2011), ifrs (2010), risk 
management (2005) dan operational audit (1994).
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Dandossi Matram
anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi
Periode Jabatan: 20 Februari 2017 - 2020, Periode Pertama

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 56 tahun

Pendidikan diploma (d-iV) sekolah Tinggi akuntansi negara, jakarta (1993), sarjana (s1) 
ekonomi dari Universitas indonesia, jawa Barat (1994)

Keahlian Keuangan

riwayat Profesi associate director of PT myoh Technology Tbk (2003-2004), audit Committee of 
PT rajawali nusantara indonesia (Persero) (2004-2006), investment Committee 
of yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank indonesia (2005-2007), investment 
advisor of PT asabri (Persero) (2007-2009), audit Committee of PT rajawali 
nusantara indonesia (2008-2009), president Commissioner of PT oKcm 
(2008-2009), independent Commissioner of PT Kimia farma (2006-2011), 
audit Committee (investment) of dana Pensiun Perkebunan (2007-2010), audit 
Committee of PT Pupuk Kaltim (2011-2012) dan lain-lain.

Pelatihan Computer training program, held (1996), JatS Computer training program, held 
(1995), PacaP Capital market training program (1995), cfa level i Program 
(1995), management development Seminar on investment (1994).

arry ekananta
anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi
Periode Jabatan: 1 april 2019 - 2022, Periode Pertama

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 41 tahun

Pendidikan sarjana Teknik Universitas Teknologi Bandung (2001), magister sain institut 
Pertanian Bogor (2006), dan doktor institut Pertanian Bogor (2018)

Keahlian Teknik

riwayat Profesi Tahun 2000-2002 pernah bekerja di Quantum ecommerce college (Qcollege) 
sebagai training manager, head of Webmaster departement dan tutor, Tahun 
2002-2008 di PT Transforma global sebagai it Consultant at ViPro, human 
Capital & organization development Consultant, information technology staf 
dan Web developer at transforma online, Tahun 2007-2008 sebagi lecture 
in information Sytem & information technology Under graduate program di 
akademi & sTmiK Bina insani, 2008-2009 bekerja di KaP osman Bing satrio 
& rekan (delloite Touche Tohmatsu) sebagai manager, assistant manager dan 
assistant Supervisor, 2009-2011 di PT argahajata consulting sebagai associate 
principal dan Senior Consultant, 2011-2015 di PT Tunas ridean Tbk sebagai 
management representative for iso 9001-2008 dan general manager head 
of human resources division, tahun 2016-2017 di PT ananta auto andalan 
sebagai head of operations dan Tahun 2017-sekarang di sekolah Bisnis institut 
Pertanian Bogor sebagai lucture.

Pelatihan Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan diantaranya practioner training 
program, point of you, happy brain at work Series: brain to brain dialogue 
to increase productivity, the role of Salary Structure in determining base 
Salary increase, fgd Kupas Tandas: Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja 
dan outsourcing, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial smart KPi 
for Smart people.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Pedoman kerja
Kebijakan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No.10/
KeP/DK.GD/12/2019 tentang Piagam Komite manajemen Risiko 
& Remunerasi dan Nominasi tanggal 19 Desember 2019 yang 
telah diperbarui sesuai dengan Perubahan Nomenklatur 
Komite manajemen Risiko menjadi Komite manajemen Risiko 
& Remunerasi dan Nominasi.

Piagam Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
mengatur antara lain Organisasi, Keanggotaan, Ruang Lingkup, 
Tugas dan Kewenangan, hubungan dengan pihak-pihak terkait, 
Rapat, Kode etik, Pelaporan, Penilaian Kinerja, Penghasilan 
dan Rencana Kerja dan anggaran.

Tugas dan Tanggung jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:
1. melakukan kajian atas kinerja operasi dan laporan profil 

risiko Perseroan yang disampaikan kepada Direksi
2. melakukan kajian atas kebijakan pengelolaan SDm 

Perseroan
3. memberikan masukan kepada Dewan Komisaris 

sehubungan dengan kebijakan dan/atau keputusan bisnis 
yang menyimpang dari prosedur normal

4. memberikan masukan kepada Dewan Komisaris 
sehubungan dengan kebijakan dan/atau keputusan Direksi 
tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola 
(SOTK) sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, 
serta Kebijakan Remunerasi dan Nominasi

5. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 
Dewan Komisaris

6. membantu Dewan Komisaris melakukan proses 
penunjukan calon asesor internal GCG sesuai dengan 
ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan 
apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam 
proses penunjukannya

7. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen dari 
asesor internal sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan 
Komisaris panjang masih dalam lingkup tugas dan 
kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

informasi Tentang Pembagian Tugas antar komite 
Manajemen risiko & remunerasi dan nominasi

Tugas-tugas Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi dilaksanakan bersama-sama (kolektif) tanpa ada 
pembagian tugas Komite manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi.

independensi komite Manajemen risiko & 
remunerasi dan nominasi
Dalam Piagam Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi yang dimiliki Perseroan, diatur mengenai persyaratan 
independensi Piagam Komite manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi, yaitu:
1. Jika ada anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi 

dan Nominasi berasal dari sebuah institusi tertentu, maka 
institusi di mana anggota Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi tersebut berasal tidak boleh 
memberikan jasa pada BumN yang bersangkutan.

2. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai 
politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon 
kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan dilarang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda 
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun 
garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, dan 
anggota Direksi Perusahaan.

4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat 
menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan 
terhadap Perseroan.
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independensi Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan nominasi

aspek independensi satya arinanto 
(ketua)

Prihatono 
(anggota)

Dandossi Matram 
(anggota)

arry ekananta 
(anggota)

Terdapat institusi dimana anggota Komite manajemen risiko berasal 
memberikan jasa pada Perseroan

memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau 
calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan mempunyai 
hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik 
menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota dewan 
Komisaris, dan anggota direksi Perusahaan

mewakili kepentingan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha 
dengan Perseroan antara lain pemasok, pembeli, kreditur maupun 
debitur Perseroan

 = ada |  = tidak ada

transparansi hubungan afiliasi Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan nominasi

hubungan afiliasi satya arinanto 
(ketua)

Prihatono 
(anggota)

Dandossi Matram 
(anggota)

arry ekananta 
(anggota)

dengan anggota dewan Komisaris

dengan direksi

dengan Pemerintah indonesia sebagai Pemegang saham Utama/
Pengendali

 = ada |  = tidak ada

transparansi Rangkap Jabatan Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan nominasi

nama jabatan rangkap jabatan di Perusahaan rangkap jabatan di Perusahaan/
instansi lain

satya arinanto Ketua dewan Komisaris staf Khusus wakil Presiden 
republik indonesia Bidang hukum

Prihartono anggota Tidak ada Tidak ada

dandossi matram anggota Tidak ada Tidak ada

arry ekananta anggota Tidak ada Tidak ada

Program Peningkatan kompetensi
Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi agar senantiasa dapat 
mengikuti informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas usaha Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait 
dengan pelaksanaan tugas Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi. Tentang program peningkatan kompetensi 
yang diikuti Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil 
Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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rapat komite Manajemen risiko, remunerasi dan nominasi
Rapat Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan Nominasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai 
yang diatur dalam Piagam Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2019, Komite manajemen Risiko, 
Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 28 kali rapat, meliputi 13 kali rapat dengan Dewan Komisaris 
dan 15 kali rapat dengan Divisi terkait, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

nama jabatan jumlah rapat kehadiran % kehadiran

satya arinanto Ketua 16 13 81,25%

Prihartono anggota 28 28 100,00%

dandossi matram anggota 28 26 92,86%

arry ekananta anggota 21 19 90,48%

kebijakan remunerasi
Remunerasi anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan kemampuan Perseroan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur utama. anggota Dewan Komisaris 
yang menjadi Ketua/ anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan penghasilan tambahan 
dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Di tahun 2019, terdapat kebijakan kenaikan honorarium bagi Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi berdasarkan 
Surat Dewan Komisaris S-25/DK.GD/05/2018 tanggal 28 mei 2018 kepada anggota Komite manajemen Risiko & Remunerasi 
dan Nominasi yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perseroan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

Remunerasi Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan nominasi tahun 2019

nama Periode jabatan
honorarium per

Bulan Tahun 2019 honorarium 1 tahun

(rp) (rp)

Prihartono (anggota) 1 Tahun Penuh 25.000.000 300.000.000

dandossi matram (anggota) 1 Tahun Penuh 25.000.000 300.000.000

arry ekananta (anggota) 9 Bulan (diangkat per 1 april 2019) 25.000.000 225.000.000

Jumlah 825.000.000

laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019
Sepanjang tahun 2019, Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugas-tugas dalam 
rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris 
khususnya terkait untuk menyempurnakan manajemen risiko 
dan pencapaian tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. masukan dari Komite manajemen Risiko, Remunerasi dan 

Nominasi untuk menyempurnakan manajemen risiko dan 
pencapaian tujuan Perseroan sebagai berikut:
a. menyampaikan risiko perusahaan anak dalam Laporan 

Profil Risiko sehingga lebih mencerminkan risiko 
Perseroan secara terpadu dan menyeluruh;

b. mengeluarkan kebijakan risiko yang baru sesuai 
kondisi terkini untuk menggantikan kebijakan risiko 
sebelumnya yaitu Peraturan Direksi Nomor 487/
mR.200/2012 tanggal 31 Desember 2012;

2. Lainnya:
a. Sinkronisasi data base risiko Perseroan. Divisi 

Operation & eRm dan Satuan Pengawasan Intern 
(SPI) membutuhkan data base risiko. Kebutuhan 
keduanya akan data risiko tidak akan persis sama. 
Namun demikian komunikasi dan koordinasi yang lebih 
intens dapat lebih meningkatkan nilai tambah data 
base risiko Perseroan;

b. Divisi Operation & eRm terus menyempurnakan 
variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran 
kedelapan jenis risiko tersebut sehingga Laporan Profil 
Risiko menjadi lebih mencerminkan risiko Perseroan;

c. Divisi Operation & eRm terus melakukan pembinaan 
kepada para pemilik risiko (risk owners). Pembinaan 
yang berkelanjutan akan meningkatkan partisipasi 
asesmen para pemilik risiko, mitigasi risiko menjadi 
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lebih efektif, dan tercipta budaya risiko Perseroan yang 
lebih baik;

d. Divisi Operation & eRm mengkaji lebih mendalam risiko 
makin bertambahnya perusahaan pergadaian dan 
perkembangan bisnis tekfin. Risiko gabungan kedua 
variabel tersebut akan mempengaruhi market share 
Perseroan masa yang akan datang.

Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi selama 
tahun 2019 juga memberikan laporan, telaahan, tanggapan, 
dan pendapat kepada Dewan Komisaris antara lain:
1. Penyampaian Laporan Komite manajemen Risiko PT 

Pegadaian (Persero) Tahun 2018;
2. Laporan Komite manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) 

tentang Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018;
3. Penyampaian Laporan Komite manajemen Risiko PT 

Pegadaian (Persero) Triwulan I Tahun 2019;
4. Laporan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 

Nominasi PT Pegadaian (Persero) tentang Profil Risiko 
Triwulan I Tahun 2019;

5. Penyampaian Laporan Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi PT Pegadaian (Persero) Triwulan 
II Tahun 2019;

6. Laporan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi PT Pegadaian (Persero) tentang Profil Risiko 
Triwulan II Tahun 2019;

7. masukan KmR&RN tentang Remunerasi Dewan Komisaris 
dan Direksi PT Pegadaian (Persero)

8. Penyampaian Laporan Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi PT Pegadaian (Persero) Triwulan 
III Tahun 2019;

9. Laporan Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi PT Pegadaian (Persero) tentang Profil Risiko 
Triwulan III Tahun 2019;

10. menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran (RKa) 
Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi 
Tahun 2020.

Selain hal tersebut di atas, Komite manajemen Risiko & 
Remunerasi dan Nominasi bersama dengan Komite audit 
juga menyampaikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi 
kepada Dewan Komisaris, antara lain:
1. Rekomendasi atas Penyaluran Dana Program Kemitraan 

melalui BumN khusus;
2. Rekomendasi atas Pemberhentian dan Pengangkatan 

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero);

3. Rekomendasi atas Pemberhentian dan Pengangkatan 
Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI);

4. Rekomendasi atas Penambahan Divisi hubungan 
Kelembagaan pada Struktur Organisasi kantor pusat PT 
Pegadaian (Persero);

5. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan I Tahun Buku 2019;

6. Rekomendasi atas usulan Calon anggota Direksi pada 
anak Perusahaan (PT Pesonna Indonesia Jaya);

7. Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan tertulis 
pembiayaan ultra mikro (umI);

8. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan II Tahun Buku 2019;

9. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan atas 
usulan Perubahan anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero);

10. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas Rencana PT Pegadaian (Persero) melakukan 
Penyertaan modal Non Tunai pada PT asuransi 
Jiwasraya Putera;

11. Tanggapan/masukan atas RKaP PT Pegadaian (Persero) 
tahun 2020;

12. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan Tertulis 
Perubahan Struktur Organisasi Korporat PT Pegadaian 
(Persero);

13. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan Tertulis 
untuk menyewakan 9 (Sembilan) hotel Pesonna kepada 
PT Pesonna Indonesia Jaya (PIJ) Tahun 2019;

14. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas Rencana PT Pegadaian (Persero) melakukan 
Penyertaan modal pada PT Fintek Karya Nusantara;

15. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas usulan Penghapusbukuan Sebagian aktiva Tetap di 
Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero);

16. Tanggapan atas Laporan manajemen PT Pegadaian 
(Persero) Triwulan III Tahun Buku 2019;

17. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) IV Obligasi 
dan Sukuk Pegadaian dan/atau Penerbitan Surat utang 
Lainnya Tahun 2020;

18. Rekomendasi atas RKaP PT Pegadaian (Persero) 
Tahun 2020;

19. Rekomendasi terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis 
atas usulan Calon anggota Dewan Komisaris pada anak 
Perusahaan PT Pesonna Optima Jasa;

20. Rekomendasi terhadap Permohonan Persetujuan hapus 
Buku Piutang Bisnis.
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adapun dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh unit Perseroan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan 
gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi wilayah dan cabang, komite melakukan kunjungan 
ke wilayah dan cabang atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, kunjungan kerja ke Kantor Wilayah/Cabang 
yang dilakukan oleh Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi dengan rincian sebagai berikut:

no nama Tanggal Dalam rangka

1 heru subiyantoro 18-20 januari 2019 menghadiri Undangan Pengundian Kemilau emas di Kantor wilayah makassar

6-7 april 2019 mengikuti acara Kementerian BUmn di surabaya

12-13 april 2019 menghadiri acara kegiatan hUT Kementerian BUmn di semarang

22-24 mei 2019 mengikuti acara safari ramadhan dan Kunjungan ke cabang-cabang di Kantor wilayah 
semarang

2 satya arinanto 18-20 januari 2019 Pengundian Kemilau emas serta monitoring dan evaluasi Kinerja wilayah surabaya

5-7 april 2019 mengikuti acara Kementerian BUmn di surabaya

12-14 mei 2019 acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di Kanwil medan

26-28 mei 2019 acara safari ramadhan dan kunjungan ke cabang-cabang di Kanwil surabaya

22-23 juni 2019 memenuhi undangan halal bi halal 1 syawal 1440h dan kunjungan cabang di Kanwil surabaya

27-30 juni 2019 Kunjungan dinas dalam rangka retreat Bod-Boc dan radirkom di denpasar, Bali

18-19 oktober 2019 exit meeting audit Sampling KaP Pwc di lampung Kanwil Palembang dan kunjungan dinas ke 
kantor cabang surabaya di Kanwil surabaya

24-27 oktober 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kupang Kanwil denpasar dan kunjungan dinas ke 
Kantor cabang surabaya di Kanwil surabaya

7-9 november 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil surabaya

14-15 november 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil makassar

3 dandossi matram 30 oktober-4 
november 2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di sorong dan kunjungan dinas ke cabang Kanwil 
manado

7-9 november 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil surabaya

4 Prihartono 7-9 november 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil surabaya

14-15 november 
2019

exit meeting audit Sampling KaP Pwc di Kanwil makassar

eVaLuasi Dan PeniLaian KineRJa 
Komite manaJemen RisiKo, RemuneRasi 
Dan nominasi oLeh DeWan KomisaRis

Penilaian kinerja Komite manajemen Risiko & Remunerasi dan 
Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun. 
Penilaian tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian 
program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan 
anggaran Komite.

oRGan PenDuKunG DiReKsi

Direksi memiliki organisasi yang menjalankan fungsi bisnis 
serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dijalankan oleh 
Direktur utama dan Direksi lainnya beserta organ perangkat 

di bawahnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal terhadap 
berbagai aspek didukung oleh Satuan Pengawasan Internal/
audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Fungsi manajemen 
Risiko, serta Transformation Office.

Direksi

satuan
Pengawasan 

intern

sekretaris
Perusahaan

Transformation 
Office

Fungsi
manajemen 

Risiko
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SeKReTaRIS PeRuSahaaN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi 
yang bertanggung jawab terhadap pembentukan citra positif 
Perseroan serta kegiatan penyampaian informasi material 
Perusahaan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung 
jawab secara langsung kepada Direksi dan berkoordinasi 
dengan organ Perseroan lain seperti Dewan Komisaris dan 
auditor Internal maupun eksternal.

agar Sekretaris Perusahaan dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik, maka Perseroan menetapkan kebijakan-
kebijakan terkait yaitu mengenai:
•	 Penetapan kualifikasi khusus bagi Sekretaris Perusahaan 

yang relevan dengan fungsi yang ditangani.
•	 Pemberian wewenang dan sumber daya yang memadai 

bagi Sekretaris Perusahaan.

•	 evaluasi efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan secara 
berkala dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan 
berdasarkan fungsi yang diemban.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan di Perseroan diatur dalam 
undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BumN, Peraturan 
OJK No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan 
emiten atau Perusahaan Publik, dan Board Manual Direksi 
yang dimiliki Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur utama.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan 
sekretaris Perusahaan
Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh 
Direktur utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan 
dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan
Pada tahun 2019, terdapat pergantian Sekretaris Perusahaan dengan adanya Surat Direktur SDm & hukum No.1469/0002702/2019 
tanggal 16 September 2019 perihal Perpanjangan Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Perusahaan. Saat ini 
Sekretaris Perusahaan dijabat oleh R. Swasono a. Widodo sebagai Plt. Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi No.306/00027.02/2019 tanggal 15 maret 2019 dengan periode berakhir tanggal 17 September 2019 dan diperpanjang 
kembali sebagai Plt. Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No.1469/00027.02/2019 tanggal 6 September 
2019 untuk periode berakhir pada tanggal 17 maret 2020

R. Swasono a. Widodo
Sekretaris Perusahaan
menjabat Sejak: 18 maret 2019

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 52 tahun

domisili dKi jakarta, indonesia

Pendidikan s1 manajemen dari Universitas diponegoro tahun 1993 dan s2 manajemen 
sdm dari Universitas negeri riau tahun 2018

riwayat Profesi memulai karir di PT Pegadaian (Persero) Tbk sejak tahun 1995 sebagai 
Pemeriksa Pembantu di Kantor wilayah Padang, dan pernah menjabat sebagai 
Pemeriksa (1999), Pemeriksa madya (2002), manajer Kantor wilayah (2005), 
inspektur wilayah (2008), Pemimpin wilayah madya (2010), jeneral manajer 
Pengembangan Bisnis dan Produk (2011), jeneral manajer Pengembangan 
Produk dan Pemasaran dan jeneral manajer manajemen risiko (2013), Pimpinan 
wilayah (2015), jeneral manajer Budaya Kerja (2017) dan Kepala divisi Budaya 
Kerja (2018).

Pelatihan Beliau pernah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop diantaranya 
Workshop mandiri Pegadaian towards digitalization and go public, training 
Corporate Secretary, Penyampaian materi Persiapan Presentasi impelementasi 
eldP oleh PPm manajemen melalui aplikasi webinar dan Program Coaching 
i-development Program iii eldP PT Pegadaian (Persero).
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Pedoman kerja sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang 
merujuk pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Board 
Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kedua pedoman 
tersebut, pedoman kerja Sekretaris Perusahaan telah diatur 
secara jelas.

Fungsi dan Tugas sekretaris Perusahaan
uraian fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan tertuang dalam 
Peraturan Direksi No. 27 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat, di 
mana Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi melakukan 
perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, 
evaluasi atas seluruh kegiatan hubungan masyarakat, 
protokoler serta hubungan investor dan pemegang saham 
sesuai dengan kebijakan/ketentuan yang telah ditetapkan.
Tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
1. memastikan bahwa bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya telah memiliki rencana kerja tahunan yang 
berpedoman pada RJP Perseroan atau ketentuan lain 
yang telah ditetapkan Direksi.

2. memastikan tersusunnya kebijakan di bidang 
Sekretariat Perusahaan.

3. meyakini/memastikan bahwa pengelolaan bidang yang 
menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan sesuai 
dengan yang ditetapkan Perseroan.

4. memastikan terselenggara dan terkendalinya pelaksanaan 
program di bidang humas, hubungan Investor, dan bidang 
protokoler Kantor Pusat.

5. memastikan bahwa target kerja Sekretariat Perusahaan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan oleh seluruh 
unit kerja operasional.

6. memastikan terselenggaranya Rapat Direksi, Rapat 
Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat umum 
Pemegang Saham.

7. melakukan koordinasi dan membina hubungan kerja yang 
baik antar organ Perseroan (RuPS, Komisaris, dan Direksi).

8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
9. membimbing bawahan dalam rangka pembinaan karyawan.
10. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas pekerjaan.
11. menjadi juru bicara Perseroan baik internal dan eksternal.

struktur Organ sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama sesuai dengan Peraturan Direksi No. 27 Tahun 
2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat. Terdapat beberapa fungsi pendukung 
Sekretaris Perusahaan, yaitu Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan, Kepala Departemen Protokoler, dan Kepala Departemen 
BOD Office yang khusus menangani Direksi.

Direktur utama

sekretaris Perusahaan

Departemen 
Protokoler

Departemen BoD 
Office

Departemen 
Komunikasi 
Perusahaan

struktur organisasi sekretaris Perusahaan

stRuKtuR oRGanisasi
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Program Pengembangan kompetensi
Program pengembangan kompetensi merupakan bagian dari pengembangan talenta Sekretaris Perusahaan, khususnya 
untuk mengikuti perkembangan isu-isu seputar korporasi dan fungsi-fungsi di bawah Sekretaris Perusahaan. Tentang program 
pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan 
dalam Laporan Tahunan ini.

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab sekretaris Perusahaan Tahun 2019
Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. meningkatkan Berita Positif & Corporate Image Nasional sebanyak 1065;
2. membangun The Gade TV;
3. melaksanakan Media Gathering pada tanggal 25 maret dengan Press Conference, 24 april dengan Chief Editor dan 25-28 

Juli dengan Media Gathering;
4. Pembuatan dan Update Dokumentasi Perusahaan;
5. Pelaporan LhKPN;
6. Submit Laporan keterbukaan informasi kepada OJK, IDK dan KBumN sebagaimana berikut

nama laporan Tanggal

laporan pengangkatan direksi 8 januari 2019

laporan Pemeringkatan obligasi dan mTn 2019 17 januari 2019

laporan rekomendasi Penunjukan Kantor akuntan Publik 7 februari 2019

laporan tentang Perubahan Komite audit 20 februari 2019

laporan Keuangan dan Konsolidasi Perusahaan Tw ii 27 maret 2019

laporan manajemen audited Tahun 2018 28 maret 2019

signed final Kfs 2018 Perusahaan Konsolidasi 20 maret 2019

laporan Perubahan sekretaris Perusahaan 11 april 2019

laporan Tahunan Perusahaan tahun 2018 30 april 2019

iklan laporan Keuangan Tahunan Tahun 2018 30 april 2019

Perubahan Pengurus Perusahaan 10 juni 2019

7. Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham (RuPS)
Selama tahun 2019, Perseroan melakukan Rapat umum Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari RuPS 
Tahunan

8. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Selama tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 145 rapat Direksi dan Rapat bersama Dewan Komisaris. adapun rincian 
penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 telah diuraikan pada bab Rapat 
Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Tahunan ini.

evaluasi Pelaksanaan Tugas sekretaris Perusahaan
Indikator Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab 
Sekretaris Perusahaan yang dituangkan dalam indikator penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan (Key Performance Indicators/ 
KPI). Realisasi pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2019 sebesar 100 % dari target 100%.
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FuNGSI maNaJemeN RISIKO

kedudukan dan struktur Manajemen risiko
Perseroan telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dimana Perseroan 
membentuk manajemen Risiko (SeVP) dengan struktur organisasi Divisi manajemen Risiko sebagai berikut:

struktur Organisasi Manajemen risiko Pegadaian

Direktur utama

Direktorat
manajemen Risiko

Divisi Operation 
& Enterprise Risk 

Management
Divisi ComplianceDivisi Risiko Kredit & 

asuransi

Departemen Pengelolaan 
Risiko dan Perasuransian

Departemen Enterprise Risk 
Management

Departemen Kebijakan & 
Prosedur Korporasi

Departemen analisa 
Risiko Kredit

Departemen Operational & 
Business Risk

Departemen Compliance & 
Quality Assurance

Departemen Kebijakan 
Risiko Kredit

Departemen Business 
Continuity Management 

(BCm)
Departemen GCG

Departemen 
manajemen Portofolio

Secara struktural organisasi, Direktorat manajemen Risiko dipimpin oleh SeVP manajemen Risiko yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Direksi, sehingga kedudukan manajemen risiko berada langsung dibawah Direktur utama. SeVP manajemen Risiko 
bertanggung jawab kepada Direktur utama dalam menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.
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Pejabat Manajemen risiko Perusahaan dan Dasar Pengangkatan
Kepala manajemen Risiko Perseroan yang selanjutnya disebut SeVP manajemen Risiko dijabat oleh eko Susetyono berdasarkan 
Perjanjian kerja Waktu Tertentu No.830/00028.04/2019 tanggal 3 Juni 2019. Pengangkatan SeVP manajemen Risiko telah 
berdasarkan pada Pendidikan, Pengalaman dan Keahlian yang di persyaratkan Perseroan dengan Profil sebagai berikut:

eko Susetyono
SeVP manajemen Risiko
menjabat Sejak: 6 maret 2019

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 54 tahun

domisili dKi jakarta, indonesia

Pendidikan mBa john m.olin scholl of Business washington University, st.louis, mo. 
Usa 1998-2000

sertifikasi Profesi Certified in enterprise risk governance (cerg), erma Professional Provisions 
Program.

riwayat Profesi sebelum bekerja di Pegadaian, Beliau pernah bekerja di Bank Bri dari tahun 
2006-2019 dengan berbagai jabatan yaitu aVP, project office basel ii - Credit 
risk, aVP, operational risk management, market, liquidity and enterprise risk, 
aVP, operational, market and liquidity risks management Bri.

Pelatihan risk beyond 2019 international Conference on enterprise risk management 
(2019), Workshop manajemen Permodalan dan likuiditas Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan, ojK. (2017), benchmarking and Workshop: erm 
program, crms indonesia, london and cambridge (2016), enterprise risk 
management and value Creation, euromoney, Paris (2013), operational risk 
management and Key risk indicator, Trueeventus, Bangkok (2012), Statistic 
for Credit risk analysis, iPB, in-house jakarta (2007), business Continuity 
management, ori. singapoare.(2006) garP annual risk management 
Summit, hong Kong (2005), disaster recovery and business Continuity, fiK 
international, Kuala lumpur (2004), Financial risk management Summit, iQPc, 
singapore (2003) advanced banking & risk management program, nan yang 
Technological University, singapore (2002).

jumlah dan kualifikasi Pegawai Manajemen risiko
Jumlah Pegawai Divisi Operation & Enterprise Risk Management di tahun 2019 adalah 18 (delapan belas) orang di bawah 
pimpinan dari SeVP manajemen Risiko, dengan tingkat pendidikan yang sesuai dipersyaratkan Perseroan.

jabatan jumlah yang 
Menjabat latar Belakang Pendidikan

seVP manajemen risiko 1 master (s2) of Bussiness administration (mBa) dan lnsinyur (s1) 
Teknologi Pangan

Kepala divisi operation & enterprise risk management 1 sarjana (s1) akuntansi dan diploma (d3) spesialis Perusahaan 
departemen Keuangan

Kepala departemen eterprise risk management 1 magister (s2) management dan sarjana (s1) ekonomi.

Kepala departemen operation & Business risk 1 sarjana (s1) ekonomi dan sarjana (s1) ilmu Komunikasi

Kepala departemen Business risk continuity management 1 sarjana (s1) akuntansi

Professional enterpris risk management 1 magister (s2) manajemen sdm dan sarjana (s1) Teknik 
lnformatika 

Professional operation & Business risk 1 sarjana (s1) ekonomi

Professional Business continuity management 1 magister (s2) manajemen Keuangan dan sarjana (s1) akuntansi

assistant manager ii 10 3 (tiga) orang magister (s2) dan 7 (tujuh) orang sarjana (s1)

Jumlah 18
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sertifikasi sebagai Profesi Manajemen risiko
Sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong kompetensi karyawan 
Divisi Operation & Enterprise Risk Management untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sertifikasi yang telah dimiliki oleh 
karyawan Divisi Operation & Enterprise Risk Management hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:

sertifikasi Profesi Karyawan Divisi operation & enterprise Risk management yang masih Berlaku

jenis dan nama sertifikasi jumlah karyawan Pemegang 
sertifikasi

certified in enterprise risk governance (cerg) 1

Banking risk management Proficiency 1

certified risk Professional (crP) 1

enterprise risk management (erm) Training for certified risk associate (cra) 4

Fokus Pelaksanaan Tugas Manajemen risiko di 
Tahun 2019
Pada tahun 2019, Divisi Operation & Enterprise Risk 
Management fokus untuk meningkatkan budaya sadar 
risiko (Risk awareness) di Pegadaian dengan melaksanakan 
sosialisasi terkait Kebijakan manajemen Risiko dan pembuatan 
E-learning manajemen risiko untuk seluruh karyawan.

Pelaksanaan kegiatan Manajemen risiko Tahun 
2019
Pemilihan inisiatif strategis atau program kerja pada setiap 
Direktorat/Divisi akan menentukan alignment dan integrasi 
antara rencana kerja yang disusun dengan shareholders 
aspiration dari Kementerian BumN serta kesesuaiannya 
dengan RJP 2019-2023. Kegiatan Divisi Operation & Enterprise 
Risk Management tahun 2019 terdiri dari beberapa lnisiatif 
Strategis (IS) dan program kerja non-IS, dengan rincian 
sebagai berikut:
1. Penyusunan Roadmap manajemen Risiko;
2. Pengkinian Kebijakan manajemen Risiko Pegadaian;
3. Assessment Key Risk Indicator berdasarkan RKaP 2020;
4. Pembuatan laporan Corporate Risk Profile;
5. Dashboard Risiko bulanan & tindak lanjut Corporate 

Risk Profile;
6. Sosialisasi Pengkinian Kebijakan manajemen Risiko 

Perseroan melalui media e-learning;
7. Kajian Risiko atas Produk dan aktivitas baru dari unit 

Kerja lain;
8. Sosialisasi kebijakan BCmS melalui media e-learning;
9. Penentuan lokasi alternatif Kantor Pusat dan Kantor Wilayah 

VIII & Kantor Wilayah IX;
10. Pengadaan sarana K3;

11. Konsinyering simulasi kebakaran;
12. membuat kajian risiko bencana;
13. Penyusunan dan perbaikan laporan Ra BIa 2016;
14. Pengesahan anggota P2K3;
15. Survey pemahaman karyawan tentang manajemen risiko 

melalui media e-Learning;
16. Pembuatan Pedoman Risk and Control Self-Assessment 

(RCSa);
17. Pembuatan Risk Register unit Kerja Kantor Cabang/

uPC, Kantor area, Kantor Wilayah dan unit Kerja Divisi 
Kantor Pusat;

18. Penyusunan laporan RCSa unit Kerja Kantor Cabang/
uPC, Kantor area, Kantor Wilayah dan unit Kerja Divisi 
Kantor Pusat;

19. membuat kajian risiko atas permintaan unit Kerja lain;
20. Pembuatan Loss Event Database (LeD);

Penilaian atas kinerja Manajemen risiko
Penilaian Penilaian atas Kinerja Divisi manajemen Risiko 
dilakukan berdasarkan kinerja manajemen Risiko sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 22 Tahun 2018 tentang 
Pedoman umum lmplementasi Performance Management 
System PT Perusahaan (Persero ). Realisasi pencapaian kinerja 
di manajemen Risiko tahun 2019 sebesar 101,176% dari target 
100%.
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auDIT INTeRNaL

unit audit Internal Perusahaan dilaksanakan oleh unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas dan bertanggung 
jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan pada semua kegiatan usaha di internal Perseroan, termasuk merencanakan, 
mengoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pengawasan intern Perseroan. unit 
Satuan Pengawasan Intern Perusahaan di pimpin oleh Kepala SPI.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan kepala satuan Pengawasan intern
Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan 
dengan persetujuan Dewan Komisaris.

kepala satuan Pengawasan intern dan Dasar Pengangkatan
Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan 
Dewan Komisaris. Kepala SPI Perusahaan dijabat oleh Sdr. Ridwan arbian Syah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.50/
KeP/2017 tentang mutasi Jabatan pada Jenjang Grade 16 tanggal 28 November 2017.

Pengangkatan Kepala SPI juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Dewan Komisaris 
No.S-40/DK.GD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan No.S-41/DK.GD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan Surat Dewan Komisaris 
No.S-08/DK.GD/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 tetang Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Kepala SPI.

Ridwan arbian Syah
Kepala Satuan Pengawasan Intern
menjabat Sejak: 28 November 2017

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 51 tahun

domisili dKi jakarta, indonesia

Pendidikan sarjana (s1) ekonomi Universitas hasanuddin (1992), dan magister (s2) 
manajemen jurusan manajemen, Pemasaran Universitas hasanuddin (2008)

sertifikasi Profesi Certified risk profesional (crP), Qualified internal auditor (Qia), Certified 
Forensic auditor (cfra), professional internal auditor (Pia).

riwayat Profesi memulai karir di PT Pegadaian (Persero) sejak tahun 1995 sebagai Pemeriksa 
Pembantu di Kantor wilayah Vi, dan pernah menjabat sebagai manajer Kantor 
wilayah (2004), Pemimpin cabang Utama (2008), inspektur wilayah (2009), 
Pemimpin wilayah madya (2010), widyaswara (2011), jeneral manajer initiative 
Strategic & decision Support (2012), sekretaris Perusahaan (2013), eksekutif 
jeneral manajer Teknologi informasi (2014), jeneral manajer Pengelolaan sdm 
(2015) dan general manager strategi human Capital (2016).

Pelatihan Beliau pernah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop diantaranya 
pelatihan leadership insight (eldP), seminar Cyber Security, development 
program iii (eldP), digital forensic, sertifikasi auditor antara lain : Qia. cfra, 
Pia dan Sharing Knowledge dengan para auditor internal yang terlibat dalam 
menghadapi ancaman disruptif.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Piagam audit internal
Divisi Satuan Pengawasan Internal telah dilengkapi Pedoman 
kerja sebagaimana yang tertuang dalam Piagam audit Satuan 
Pengawasan Intern  yang ditetapkan melalui Peraturan 
Direksi No.32 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang 
merupakan panduan dasar bagi SPI dalam menjalankan fungsi 
dan tugasnya sebagai internal audit yang independen dan 
obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (Value 
Added) dan memperbaiki operasional Perseroan melalui 
pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian 
internal, dan proses tata kelola perusahaan.

Cakupan Piagam audit SPI memuat antara lain terkait Visi dan 
misi unit SPI, Struktur, Kedudukan dan Ruang Lingkup SPI, 
Persyaratan dan Kewajiban auditor SPI, Wewenang, Tugas 
dan Tanggung Jawab SPI, Kode etik, Independensi dan Pola 
hubungan Kerja.

Berikut cakupan isi Piagam audit SPI berdasarkan Peraturan 
Direksi No.32 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Bab I
•	 Latar Belakang

Bab II
•	 Visi dan misi

a. Visi
b. misi

Bab III
•	 Definisi

Bab Iv
•	 Struktur Kedudukan dan Ruang Lingkup SPI

a. Struktur dan Kedudukan SPI
b. Ruang Lingkup SPI

Bab v
•	 Persyaratan dan Kewajiban auditor SPI

a. Persyaratan auditor SPI
b. Kewajiban auditor SPI

Bab vI
•	 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab SPI

a. Wewenang
b. Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Bab vII
•	 Kode etik

a. Integritas
b. Objektivitas
c. Kerahasiaan
d. Kompetensi
e. akuntabel
f. Profesional

Bab vIII
•	 Independensi

Bab IX
•	 Pola hubungan Kerja

a. hubungan antara Sesama auditor Internal
b. hubungan auditor Internal dengan auditan
c. hubungan auditor Internal dengan auditor eksternal
d. hubungan auditor Internal dengan Komite audit

Bab X
•	 Penutup

Tugas dan Tanggung jawab satuan Pengawasan 
intern
Sesuai dengan Piagam audit Internal, tugas dan tanggung 
jawab SPI adalah sebagai berikut:
1. menyusun dan mengorganisasikan program kerja audit 

tahunan dan anggaran biaya dengan memperhatikan risiko 
dan skala bisnis Perseroan.

2. memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan 
sudah berjalan secara efektif.

3. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengendalian 
internal pada seluruh bidang fungsi Perseroan berdasarkan 
perintah Direktur utama serta memberikan saran 
perbaikan dan konsultasi yang objektif dengan dasar 
pertimbangan risiko.

4. melaksanakan evaluasi atas efektivitas perencanaan dan 
pelaksanaan pengendalian internal, penerapan manajemen 
risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam 
proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

5. menyusun laporan hasil audit dan merekomendasikan 
perbaikan terhadap penyelenggaraan Perusahaan serta 
melaporkan kepada Direktur utama dengan tembusan 
kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite audit.

6. melaksanakan audit meliputi perencanaan audit, 
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, pemberian 
rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut telah 
dilaksanakan dengan baik.



296 DIGITALISME

L A P O R A N
TAHUNAN 2019

7. Bertindak sebagai counterpart dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
8. meyakini bahwa target kerja SPI yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

struktur Organisasi dan kedudukan satuan Pengawasan intern dalam struktur Perusahaan
Di tahun 2019, terdapat perubahan Struktur Organisasi unit SPI berdasarkan Peraturan Direksi No.141 tentang Perubahan atas 
Peraturan Direksi Nomor 27 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat tanggal 10 Oktober 2019, 
dan telah diperbarui pada Peraturan Direksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Korporasi sehingga Struktur 
Organisasi unit SPI menjadi sebagai berikut:

struktur organisasi satuan Pengawasan intern Perusahaan

satuan 
Pengawasan intern

Direktur utama

inspektorat Wilayah 1inspektorat Pusatinspektorat 
Pengembangan inspektorat Wilayah 2 inspektorat Wilayah 3

Secara struktural organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Direktur utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, Sehingga Kedudukan Kepala Satuan 
Pengawasan Intern berada langsung dibawah Direktur utama. Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada 
Direktur utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang 
berkaitan dengan hasil audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur utama.

komposisi Personil dan Pendidikan satuan Pengawasan intern
Jumlah Personil Satuan Pengawasan Intern Perseroan Tahun 2019 adalah berjumlah 249 orang, yang terdiri dari Inspektorat 
Pusat sebanyak 34 Personil dan Inspektorat Wilayah sebanyak 215 Personil dengan riwayat pendidikan sebagai sebagai berikut:

Komposisi dan Pendidikan Personil di inspektorat Pusat

jabatan jumlah 
auditor riwayat Pendidikan

Kepala sPi 1 sarjana (s1) ekonomi Universitas hasanuddin (1992), dan magister (s2) manajemen 
jurusan manajer Pemasaran Universitas hasanudin (2008)

inspektur Pusat 2 1 (satu) orang sarjana dan 1 (satu) orang magister

inspektur operasional 3 1 (satu) orang sarjana dan 2 (dua) orang magister

inspektur Pengembangan 1 sarjana (s1)

inspektur Ti 1 sarjana (s1)

Profesional inspektorat Pengembangan 1 sarjana (s1)

auditor 12 9 (sembilan) orang sarjana dan 3 (tiga) orang magister

aVP Pengembangan 1 magister (s2)

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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jabatan jumlah 
auditor riwayat Pendidikan

aVP/ sm admin 3 2 (dua) orang sarjana dan 1 (satu) orang magister

asman ii Pengembangan 4 3 (tiga) orang sarjana dan 1 (satu) diploma (d-iii)

Staff/ js admin 5 3 (tiga) orang sarjana, 1 (satu) diploma (d-iii) dan 1 orang slTa

Jumlah 34 orang

Komposisi dan Pendidikan Personil di inspektorat Wilayah

jabatan jumlah 
auditor riwayat Pendidikan

inspektur wilayah 12 8 (delapan) orang sarjana dan 4 (empat) orang magister

auditor madya 94 62 orang sarjana dan 32 orang magister

auditor muda 97 88 orang sarjana dan 9 orang magister

Staff/js admin 12 10 (sepuluh) orang sarjana, 1 (satu) diploma (d-iii) dan 1 (satu) orang slTa

Jumlah 215 orang

sertifikasi Profesi auditor
auditor telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 
memadai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, hal 
ini ditandai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh sebagian 
besar auditor dan akan diikuti oleh auditor lainnya. Sertifikasi 
yang telah dimiliki oleh auditor Perseroan tahun 2019 adalah 
sebagai berikut:

tabel sertifikasi Profesi auditor Perusahaan tahun 2019

no nama sertifikasi jumlah 
sertifikasi

1 profesional internal auditor (Pia) 128

2 Qualified internal auditor (Qia) 1

3 Certified Forensic auditor (cfra) 36

4 Certified information Systems auditor (cisa) 1

5 Computer hacking Forensic investigator (chfi) 1

6 Certified risk profesional (crP) 18

7 Certified risk associate (cra) 53

8 enterprise risk management (erm) 0

Rekapitulasi jumlah karyawan SPI Perseroan yang memiliki sertifikasi adalah sebagai berikut

level sertifikasi jumlah Pemegang sertifikasi Persentase Terhadap karyawan sPi yang 
sebanyak 228 orang

professional internal auditor (pia) 128 orang 55,89%

Certified risk professional (Crp) 18 orang 7,89%

Certified risk associate (Cra) 53 orang 23,24%

Certified Forensic auditor (CFra) 36 orang 15,79%

Qualified internal auditor (Qia) 1 orang 0,43%

certified information systems auditor (cisa) 1 orang 0,43%

Computer hacking Forensic investigator (chfi) 1 orang 0,43%
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Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi 
profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah 
memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Selain itu, kualifikasi wajib yang dimiliki oleh profesi audit 
internal Perseroan sebagai berikut:
1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, 

independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis 

pemeriksaan dan disiplin ilmu lain yang sesuai dengan 
bidang tugasnya.

3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal dan peraturan perundang-undangan 
terkait lainnya.

4. memahami tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance) dan manajemen risiko.

5. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi 
baik lisan maupun tertulis secara efektif.

6. Lulus pendidikan (Diklat) Pemeriksa baik yang 
diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

kriteria dan kode etik satuan Pengawasan intern
Perseroan menetapkan persyaratan karyawan SPI dengan 
kriteria berintegritas, memiliki pengetahuan dan pengalaman 
mengenai teknis audit, berpengetahuan tentang peraturan 
perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan 
perundangan-undangan terkait lainnya, dan memahami prinsip-
prinsip GCG dan manajemen risiko. Karyawan SPI Perseroan 
diwajibkan mematuhi Standar Profesi auditor Internal dan 
Kode etik auditor Internal yang dikeluarkan oleh asosiasi 
auditor Internal, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi 
dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab audit Internal kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau 
penetapan/putusan pengadilan.

Program Pengembangan kompetensi
Program pengembangan kompetensi merupakan bagian 
dari pengembangan kapasitas audit Internal Perusahaan, 
khususnya untuk mengikuti perkembangan isu-isu seputar 
audit dan fungsi-fungsi di bawah SPI. Tentang program 
pengembangan kompetensi yang diikuti SPI di sepanjang 
tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam 
Laporan Tahunan ini.

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab sPi Tahun 2019
Satuan Pengawasan Intern setiap bulan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern dalam bentuk 
Laporan Bulanan, membuat analisa Kasus yang terjadi di Cabang/unit dan laporan tersebut dilaporkan kepada Direktur utama 
dan ditembuskan kepada Komite audit.

Realisasi program kerja strategis Divisi SPI sepanjang Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
no. Program kerja realisasi kondisi

1 standarisasi Prosedur audit Berbasis risiko Pedoman audit Berbasis risiko sesuai

2 Kompetensi auditor yang Bersertifikasi sertifikasi Qia, Pia, cfra, crP, cra sesuai

3 audit yang terintegrasi aplikasi iais (integrated audit information System) sesuai

4 Budaya anti Fraud Pedoman anti Fraud sesuai

Selain itu, SPI juga melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di 12 kantor wilayah, dengan pencapaian 
sebagai berikut.

no Tim sPi / irwil
rencana PkPT realisasi PkPT Pencapaian PkPT

1 2 2:1

1 itwil medan 489 523 106,95%

2 itwil Pekanbaru 369 381 103,25%

3 itwil Palembang 445 433 97,30%

4 itwil Balikpapan 662 680 102,71%

5 itwil manado 555 573 103,24%

6 itwil makassar 730 745 102,05%

7 itwil denpasar 700 749 107,00%

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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no Tim sPi / irwil
rencana PkPT realisasi PkPT Pencapaian PkPT

1 2 2:1

8 itwil jakarta 1 749 781 104,27%

9 itwil jakarta 2 679 695 102,35%

10 itwil Bandung 600 596 99,33%

11 itwil semarang 689 680 98,69%

12 itwil surabaya 883 916 103,74%

13 KPPP 29 41 141,37%

Jumlah 7.580 7.793 102,82%

Penilaian atas kinerja satuan Pengawasan intern
Penilaian atas Kinerja Divisi Satuan Pengawasan Intern dilakukan berdasarkan kinerja Satuan Pengawasan Intern sebagaimana 
yang diatur dalam komponen KPI (Key Performance Indicators) tentang realisasi pencapaian kinerja Satuan Pengawasan Intern 
tahun 2019 sebesar 104,07% dari target 100%.

TRANSFORMATION OFFICE

Transformation Office merupakan organ pendukung Direksi 
yang di bentuk untuk memastikan berjalannya proses 
transformasi Perseroan sesuai roadmap transformasi, yang 
dalam hal ini di bagi menjadi dua Divisi, yaitu Divisi Innovation 
Squad dan Divisi Project Management Office & Change 
Management (PmO&Cm). adapun fungsi masing-masing Divisi 
tersebut antara lain:

Divisi Innovation Squad:
1. Pembentukan dan pengelolaan organisasi squad, kapasitas 

SDm, dan penentuan man placing/rotation dalam ruang 
lingkup internal unit Kerja (Squad) sesuai kebutuhan 
Perusahaan dengan konsep agile & flexible;

2. Design, pengembangan, dan implementasi produk atas 
inisiatif strategis yang bersifat breakthrough;

3. Produktivitas Tim Squad dalam menyelesaikan project 
yang berorientasi pada kualitas hasil project, flexibility of 
improvement, dan efisiensi waktu;

4. Problem solving atas hambatan yang muncul pada saat 
proses pengembangan project berkoordinasi dengan 
Product Owner per-inisiatif;

5. Kualitas end-product sudah implementatif serta sesuai 
dengan harapan Product Owner dan stakeholder;

6. Penyediaan data, laporan dan analisa terkait dengan 
product development dan product improvement beserta 
rekomendasi perbaikannya.

Divisi Project Management Office & Change Management:
1. Design, pengembangan, dan implementasi produk atas 

inisiatif strategis yang bersifat breakthrough;
2. Penyusunan strategi, kebijakan, mekanisme & dashboard 

monitoring progres inisiatif strategis Perusahaan dan 
sebagai eskalator bottleneck/permasalahan;

3. Pengelolaan strategi, kebijakan Human Capital untuk 
memastikan akuisisi talenta terkait employee engagement;

4. On-boarding untuk Transformation Champions/Change 
Leaders berkoordinasi dengan Divisi Budaya Kerja;

5. Pengelolaan kajian, strategi, kebijakan dan prosedur 
implementasi Change Management;

6. Pendampingan segala bentuk perubahan dan pengelolaan 
knowledge gap antara high level dengan karyawan yang 
berada di Wilayah.

Pejabat Transformation Office
Organ Transformation Office yang terdiri dari dua Divisi, 
dipimpin oleh Kepala Divisi masing-masing yang di angkat 
oleh Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

•	 Divisi Innovation Squad
Kepala Divisi Innovation Squad dijabat oleh Bhimo 
Wikan hantoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 
979/00028.04/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Pengangkatan 
Kepala Divisi Innovation Squad telah berdasarkan pada 
Pendidikan, Pengalaman dan Keahlian yang di persyaratkan 
Perseroan dengan Profil sebagai berikut:
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Bhimo Wikan Hantoro
Kepala Divisi Innovation Squad
menjabat sejak 1 Oktober 2018

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 34 tahun

domisili Bandung, jawa Barat, indonesia

Bergabung di 
Pegadaian

10 januari 2018

Pendidikan m. sc., Teknik elektro, TU delft, Belanda

Pengalaman Kerja sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Kadiv innovation sejak 10 januari 
2018. Beliau juga sempat bekerja di Telin indonesia sebagai head of digital 
Portfolio pada tahun 2018, dan sebagai management consulting di accenture 
The netherlands pada tahun 2014

Pendidikan dan/atau 
sertifikasi Profesi 
yang Berlaku

iTil V3 foundation, ccna, safe certified agilist

•	 Divisi Project Management Office & Change Management (PmO&Cm)
Kepala Divisi PmO&Cm dijabat oleh mirza yunan Rivai berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/KeP/2018 tanggal 4 
September 2018. Pengangkatan Kepala Divisi PmO&Cm telah berdasarkan pada Pendidikan, Pengalaman dan Keahlian 
yang di persyaratkan Perseroan dengan Profil sebagai berikut:

Mirza Yunan Rivai
Kepala Divisi Project management Office & Change management
menjabat sejak 1 Oktober 2018

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 52 tahun

domisili jakarta Timur, dKi jakarta, indonesia

Bergabung di 
Pegadaian

1 oktober 2018

Pendidikan fakultas ekonomi, Universitas gadjah mada

Pengalaman Kerja sebelumnya Beliau pernah bekerja di PT Bank mandiri (Persero) Tbk sebagai 
Business development department head - corporate Transaction Banking, 
serta di PT Bumitama gunajaya agro (Kelapa sawit)

Pendidikan dan/atau 
sertifikasi Profesi 
yang Berlaku

ciTf - certificate in internasional Trade & finance, london
Bsmr - Badan sertifikasi management risiko
instructional design & Production - cegos global learning

struktur Organisasi dan kualifikasi Pegawai

Shared Service

Divisi 
Innovation Squad

Squad Gadai Squad Branch 
Transformation

Squad Micro 
& Consumer 

Digital Lending

Squad Fee 
Base Income Squad Syariah Squad IT Squad Digital 

Factory

struktur organisasi Divisi innovation squad

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Departemen 
Employee 

Engagement

Divisi 
Project Management Office & 

Change Management

Departemen 
Governance & 

Monitoring

Departemen 
Transformation 

Champions

struktur organisasi Divisi Project Management Office & Change Management

Jumlah Pegawai Divisi Pmo&Cm
jabatan jumlah

chief Transformation office 1

Profesional (grade 15) innovation squad 1

Profesional (grade 14) innovation squad 1

Professional (grade 13) innovation squad 1

Professional (grade 13) squad syariah 1

Profesional (grade 13) squad Branch Transformation 1

Profesional (grade 13) squad digital factory 1

Professional (grade 12) squad Branch Transformation 1

Profesional (grade 12) squad digital service 1

Professional (grade 11) squad Branch Transformation 4

Professional (grade 12) squad Branch Transformation 1

Profesional (grade 11) squad Branch Transformation 1

Profesional (grade 11) departemen employee 
engagement

1

Profesional (grade 11) squad iT 1

Profesional (grade 11) squad micro and consumer 
digital lending

1

Professional (grade 11) squad gadai 1

jabatan jumlah

Professional (grade 11) innovation squad 1

Kepala divisi Pmo dan change management 1

Kepala departemen departemen Transformation 
champions

1

Professional (grade 11) departemen governance and 
monitoring

1

Kepala divisi innovation squad 1

senior Vice President squad micro and consumer 
digital lending

1

assistant Vice President squad gadai 1

Kepala departemen departemen Product development 1

Kepala departemen departemen governance and 
monitoring

1

Pranata 4 23

Pranata 3 5

Pranata 2 4

Pranata 1 2

staf adum 3 6

staf adum 1 1

Jumlah Keseluruhan 69
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sertifikasi Profesi Pegawai

jenis dan level sertifikasi jabatan
jumlah 

Pegawai yang 
Memiliki

iTil V3 foundation, ccna, safe certified agilist sVP 1

ciTf - certificate in international Trade & finance - london no. a217367, instructional design & Production 
- cegos global learning, Bsmr - Badan sertifikasi management risiko - risk management

sVP 1

Bsmr - Badan sertifikasi management risiko - risk management, Pembuatan Kurikulum (BnsP), Training 
of Trainer

VP 1

micro Business operation course (mBoc) level intermediate, entreprise risk management leve middle 
management, workshop subject matters expert, "credit customer competency - Permatabank.

aVP 1

Professional Project management, design Thinking manager 1

design Thinking, Basic leadership, sales Pipeline management manager 1

Professional Project management assistant manager 1

Basic leadership (agkatan Xii Tahun 2016) sendiklat malang, e learning content design oleh lUTan 
edUKasi Tahun 2016, facebook marketing angkatan iii Tahun 2016 oleh Team rajaPesBUK

aVP 1

supervisory excellent, digital Business Program level Basic, design Thinking, certified risk, management 
officer (crmo) By lsPmr & BnsP, certified risk management Professional (crmP) By lsPmr & BnsP

assistant manager i 1

supervisory excellence, design Thinking, Basic leadership, iT Project management manager 1

Penaksiran Bj emas (BnsP), Penaksiran Bj Berlian (BnsP), Penaksiran Bj Kendaraan, elektronik dan 
gudang lainnya (BnsP)

assistant manager ii 1

Basic leadership, Training creative Thinking, skills & sosialisasi Trouble shooting selena, Training digital 
Business Program

manager 1

iT Project management assistant manager ii 3

Penaksir madya, change management, design Thinking assistant manager i 1

supervisory excellent, digital Business Program level Basic, sales Pipeline management Pranata 2 1

Tugas dan Tanggung jawab Transformation Office
Divisi Innovation Squad:
1. mengarahkan kegiatan pembentukan dan pengelolaan 

organisasi squad, kapasitas SDm, dan penentuan man 
placing/rotation dalam ruang lingkup internal unit Kerja 
(Squad) sesuai kebutuhan Perusahaan dengan konsep 
agile & flexible;

2. mengarahkan kegiatan design, pengembangan, dan 
implementasi produk atas inisiatif strategis yang 
bersifat breakthrough;

3. memastikan dan meningkatkan produktivitas Tim Squad 
dalam menyelesaikan project yang berorientasi pada 
kualitas hasil project, flexibility of improvement, dan 
efisiensi waktu;

4. mengarahkan pelaksanaan problem solving atas hambatan 
yang muncul pada saat proses pengembangan project 
berkoordinasi dengan Product Owner per-inisiatif;

5. memastikan kualitas end-product sudah implementatif serta 
sesuai dengan harapan Product Owner dan stakeholder;

6. menyediakan data, laporan dan analisa terkait dengan 
product development dan product improvement beserta 
rekomendasi perbaikannya;

Divisi PmO&Cm :
1. mengarahkan kegiatan penyusunan strategi, kebijakan, 

mekanisme & dashboard monitoring progres inisiatif 
strategis Perusahaan dan mengeskalasi bottleneck/ 
permasalahan;

2. mengelola strategi, kebijakan, dengan berkoordinasi 
dengan Divisi Strategi Human Capital untuk memastikan 
akuisisi talenta terkait employee engagement;

3. memastikan on-boarding untuk Transformation Champions/
Change Leaders berkoordinasi dengan Divisi Budaya Kerja;

4. mengelola kajian, strategi, kebijakan dan prosedur 
implementasi Change Management;

5. mengawal segala bentuk perubahan dan mereduksi 
knowledge gap antara high level dengan karyawan yang 
berada di Wilayah.

Pengembangan kompetensi
Pengembangan kompetensi dilakukan bersinergi dengan Divisi 
Corporate University, sesuai dengan kebutuhan peningkatan 
kompetensi yang diperlukan setiap pegawai Transformation 
Office pada bidang tugas yang diemban.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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no nama Diklat jumlah 
(orang)

1 design Thinking 9

2 micro Business operation course (mBoc) 
level intermediate

1

3 entreprise risk management level middle 
management

1

4 workshop subject matters expert 1

5 digital Business 1

6 market research & analys 1

7 iT Product management 5

8 digital marketing 1

9 iT Project management 6

10 Professional Project management 3

11 supervisory excellent 2

12 sales Pipeline management 2

13 manajemen Transformasi 1

14 change management 4

15 Penaksir madya 1

18 Basic leadership 3

19 Training creative Thinking skills & sosialisasi 
Trouble shooting selena

1

20 Training digital Business Program 3

Jenis pengembangan kompetensi pegawai Transformation 
Office dilakukan melalui workshop, sharing & learning, 
breakfast talk, gade meet up dan on board (coaching & 
mentoring).

no uraian Frekuensi (kali) Total Peserta
(orang)

1 Workshop/diklat 19 46 
(sesuai jenis 
kompetensi)

2 breakfast talk 2 225

3 gade meet Up 13 875

4 Sharing & learning setiap bulan sekali, sesuai struktur

5 mentoring setiap minggu sekali, sesuai struktur

6 Coaching setiap bulan sekali, sesuai struktur

laporan singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2019
Divisi innovation squad

no uraian singkat (Produk yang Dihasilkan) keterangan

1 Tokopedia emas done, maret 2019

2 Branch Transformation jatinegara & Branch (sales) Transformation jakarta done, maret & des 2019

3 rahn Tasjili Tanah channeling done, april 2019

4 grab Benefit done, agustus 2019

5 amanah Blibli done, agustus 2019

6 gadai online (Pick Up & delivery service) done, oktober 2019

Divisi Pmo & Cm
no uraian jumlah skala Impact

Dept transformation Champion (Change management)

1 inisiatif strategis

a wall mural 11 kantor nasional

b Transformasi & Produk squad 6 produk 3 nasional, 3 daerah piloting

c design Thinking 3 kali workshop To & div non To

2 Perdir 3 Perdir 2 nasional, 1 daerah Piloting

3 e learning

a Transformasi & Produk squad 6 e-learning 3 nasional, 3 daerah piloting

b support divisi non To 15 e-learning nasional
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no uraian jumlah skala Impact

4 Video non e learning

a inisitaif strategis Transformation office 9 video 5 daerah piloting, 4 To

b support divisi non To 8 video nasional

5 sosialisasi

a Produk To 36 kali daerah piloting

b support divisi non To 3 kali nasional

6 webinar (Kemudian dikembangkan pada tahun 2020) 1 kali
(4 kali)

data s.d jan 2020. daerah piloting

7 on site Buddy Branch Transformation jakarta 89 kali daerah Piloting 

8 Produk Transformation champion/change management 1 produk (cm-store) nasional

9 support & extra activities support divisi non To lainnya

a riset Post launching Produk skala nasional 3 produk nasional

b Penggagasan & Peluncuran gashela 1 aplikasi nasional

c supervisi Pembuatan Video e learning corpu 
lainnya

1 set (20 video) nasional

10 Penyebaran informasi melalui berbagai media 
komunikasi

Portal Pegadaian, jingle Transformasi, 
gashela, The gade news, The gade 
TV, cm-store dan wa group (ada 45 
wa group)

antar divisi, Kanwil & nasional

no uraian skala Impact

Departement Governance & monitoring

11 agile organization workshop & sosialisasi

12 Peningkatan Kapabilitas a. Profesional scrum master
b. Project management, caPm & PmP
c. Business analysis foundation (Bcs)

13 jira implementasi jira yaitu aplikasi pengelolaan project berbasis web yang 
mendukung setiap metodologi manajemen agile, baik itu scrum, kanban, dan 
lainnya untuk pengembangan project/product

14 status Penyelesaian Project Th 2019 53,4 % completed, 46,6 in progress

15 Komite Ti Perdir nomor 140 Tahun 2019, tentang Komite Teknologi informasi

16 skala Prioritas Project Kriteria penentuan skala prioritas iT

17 objective Key rezult (oKr) mulai tahun 2019, Pmo & cm mensupport transformation office menggunakan 
oKr (objective & Key result) sebagai goal setting & performance management.

18 Peraturan direksi nomor 90/2018 sosialisasi implementasi Project manajemen di Pegadaian

19 g-work g-work sebagai cara baru dalam bekerja yang lebih mudah, aman. g-work 
merupakan communication & collaboration tools berbasis google

20 company Visit Telkom, Kementerian Keuangan, Telkomsel

21 lingkungan kerja kolaboratif Standup meeting menjadi rutinitas setiap Squad

22 special activities Pegadaian excellence award, Pegadaian innovation award, icQcc-japan

23 award a. The Best Vision and mission in financial industry 2019
b. The Best growth strategy in financial industry 2019
c. The Best innovation and Business Transformation in financial industry 2019
d. The Best ceo in financial industry 2019

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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C. Departemen employee engagement

24 solid survey respon rate 94 % dari total karyawan

25 implementasi Qualtric dimungkinkan setiap pemimpin unit kerja dan karyawan Pegadaian menyusun 
dan melakukan survei, analisa & penyajian data secara real time, dashboard, 
pembuatan action plan dan melakukan monitoring secara online terhadap 
pelaksanaan action plan

26 fgd solid Tindak lanjut dari survey solid

27 external engagement a. faculty of engineering Universitas indonesia, The corporate startup - ekipa 
yellonomics entrepreneur,

b. google summit, forbes indonesia digital conference,
c. google for indonesia, nodeflux accelerate, 
d. joki sis di radio jak fm, excellent leader series, 
e. Temu coworking indonesia dan Pelindo Talk. 

28 gade meet UP gade meetup 2019 adalah pertemuan yang dikelola oleh tim Pmo governance & 
employee engagement, dengan audiensi adalah karyawan Pegadaian setiabudi 
dan juga karyawan Kantor Pusat. 

29 Breakfast Talk Breakfast Talk adalah bagian dari employee experience, dimana acara ini menjadi 
wadah keterbukaan untuk direktur dan Karyawan melakukan diskusi secara 
langsung

30 strengths finder strengths finder merupakan penilaian 5 potensi kekuatan rekan-rekan Ti & To 
yang dilakukan untuk para karyawan, sehingga karyawan dapat menggunakan 
dan meningkatkan potensi diri.

31 rakortas To & Ti merupakan acara yang memiliki 3 bagian besar, yaitu rapat Koordinasi,capability 
development, Team Building

32 appreciation wall appreciation wall merupakan bagian dari employee experience karyawan 
guna meningkatkan kesadaran rekan-rekan akan pentingnya apresiasi dalam 
lingkungan pekerjaan.

Penilaian kinerja oleh Direksi
mulai tahun 2019, penilaian kinerja Transformation Office 
menggunakan OKR 360 (Objective & Key Result) sebagai goal 
setting & performance management, dengan pertimbangan:
1. OKR 360 mengintegrasikan perencanaan strategis dengan 

eksekusi di lapangan, yang berdampak pada peningkatkan 
employee engagement.

2. OKR 360 membuat karyawan fokus, produktif dan 
selalu memonitor tujuan yang terpenting, bukan pada 
pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan kontribusi 
pada pencapaian tujuan.

3. OKR 360 menciptakan transparansi & agility pada 
organisasi, dimana setiap karyawan memahami apa yang 
harus diutamakan bagi perusahaan, sehingga membuat 
mereka menjadi semakin agile.

4. OKR 360 dapat digunakan dan diimplementasikan dengan 
mudah secara teratur, tidak rumit.

5. OKR 360 sudah teruj i  sebagai  a lat  proses 
pengukuran kinerja.

6. OKR 360 merupakan framework untuk menetapkan target 
yang efektif dan sederhana.

7. OKR 360 sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan 
banyak waktu untuk mengimplementasikannya.

8. OKR 360 dapat menyelaraskan perencanaan strategis 
dengan eksekusi aktual karena meningkatnya keterikatan 
serta kesadaran karyawan untuk mencapai target 
Transformation Office secara bersama-sama.

9. Dengan adanya OKR 360 dapat mendorong masing-
masing karyawan untuk lebih memprioritaskan proses 
pencapaian target yang lebih optimal (lebih fokus, 
produktivitas meningkat dan pelaksanaan monitoring jelas) 

10. Pengukuran kinerja pada Transformation Office yang 
menggunakan pola kerja agile dirasa kurang relevan 
apabila menggunakan sistem KPI tahunan, sehingga perlu 
diterapkannya OKR 360 yang jangka waktu penilaiannya 
lebih pendek dan dapat mengukur secara jelas kinerja 
masing-masing karyawan pada Transformation Office.

11. OKR 360 menciptakan transparansi dalam Transformation 
Office, dimana tim diposisikan untuk mengetahui apa yang 
penting bagi Transformation Office setiap saat dapat 
mendorong karyawan untuk terus berinovasi.

12. Ketika diimplementasikan secara teratur, OKR sangat mudah 
digunakan dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk 
mengimplementasikan. Namun diperlukan tim operasional 
khusus menjalankan OKR pada Transformation Office.
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KOmITe-KOmITe DI BaWah DIReKSI

Dalam rangka tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan 
tugas Direksi khususnya dalam proses pengelolaan serta 
pengambilan keputusan pada beberapa aspek strategis, 
Direksi membentuk beberapa Komite yang terdiri Komite 
Kredit, Komite aset dan Liabilitas, Komite Produk, Komite 
Investasi dan Kapital dan Komite Human Capital.

komite kredit
Komite Kredit merupakan komite di bawah Direksi yang 
dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi 
dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah 
dan/atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi. 
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite 
Kredit membawahi Komite Kredit Direksi dan Komite Kredit 
Kantor Wilayah.

Struktur dan Keanggotaan
Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2018 Tanggal 
31 agustus 2018 tentang Komite Kredit, struktur Komite Kredit 
adalah sebagai berikut:
1. Lingkup Komite Kredit terbagi 2 (dua) yaitu :

a. Lingkup Risiko;
b. Lingkup Bisnis.

2. Jenis Komite Kredit sesuai dengan jenjang dan 
kewenangannya yaitu :
a. Komite Kredit Direksi:
b. Komite Kredit Kantor Wilayah.

3. Komite Kredit Direksi, formasi keanggotaan dan limit 
kewenangan persetujuan kredit ditetapkan sebagai 
berikut :
a. membidangi Lingkup Risiko:

- Direktur utama;
- Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis;
- Direktur SDm dan hukum.

b. membidangi Lingkup Bisnis:
- Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk;
- Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan;
- Direktur Teknologi Informasi dan Digital.

Pedoman Kerja Komite Kredit
Komite Kredit dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya mengacu kepada Peraturan Direksi Nomor 14 
Tahun 2018 Tanggal 31 agustus 2018 tentang Komite Kredit, 
memiliki Fungsi Pokok memberikan keputusan kredit sesuai 
kewenangan yang ada padanya.

tugas dan tanggung Jawab Komite Kredit
Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah menumbuhkan 
dan mengembangkan aset produktif berupa kredit ataupun 
pembiayaan lainnya, secara sehat dan berkelanjutan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kredit
Berdasarkan Laporan Komite Kredit tahun 2019 yang 
disampaikan kepada Direksi, Komite Kredit telah melakukan 
rapat sebanyak 23 kali rapat.

komite aset dan liabilitas
merupakan Komite di Kantor Pusat yang berfungsi untuk 
menetapkan kebijakan optimalisasi neraca dan laba 
rugi Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan
Sejalan dengan Surat Keputusan Direksi No 15 Tahun 2018 
Tanggal 31 agustus 2018 tentang Komite aset dan Liabilitas, 
Struktur dan Keanggotaan Komite aset dan Liabilitas adalah 
sebagai berikut:

no jabatan Diisi Oleh

1 Ketua direktur Utama

2 Ketua Pengganti direktur Keuangan dan Perencanaan 
strategis

3 anggota
(memiliki hak 
suara)

1. direktur Utama (memiliki 2 hak suara, 
apabila belum ada pejabat yang 
ditunjuk sebagi seVP manajemen 
risiko)

2. direktur Keuangan dan Perencanaan 
strategis

3. direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk

4. direktur jaringan, operasional dan 
Penjualan

5. seVP manajemen risiko

4 sekretaris general manager yang membidangi 
Tresuri

5 anggota
(Tidak memiliki hak 
suara)

1. general manager yang membidangi 
Tresuri

2. Kepala sPi
3. general manager yang membidangi 

Perencanaan strategis
4. general manager yang membidangi 

akuntansi
5. general manager yang membidangi 

Compliance
6. general manager yang membidangi 

hukum
7. general manager yang membidangi 

Bisnis terkait

Status keanggotaan aLCO bersifat ex-officio bilamana terjadi 
perubahan struktur organisasi unit Kerja di Kantor Pusat yang 
mengakibatkan perubahan nama unit Kerja dan Pejabat 
pemegang jabatan di unit Kerja tersebut, maka susunan 
keanggotaan aLCO tetap berlaku bagi Pejabat pemegang 
jabatan yang berubah nama tersebut.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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PeDoman KeRJa Komite aset Dan 
LiaBiLitas

Komite aset dan Liabilitas dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya mengacu pada Perdir No 15 Tahun 
2018 tentang Komite aset dan Liabilitas, kebijakan tersebut 
mengatur beberapa hal terkait dengan optimalisasi neraca 
dan laba rugi perusahaan seperti:
1. menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan asset 

dan liabilitas.
2. menetapkan strategi dan kebijakan harga (pricing) 

produk, seperti tingkat sewa modal, biaya administrasi 
dan sebagainya.

3. menetapkan strategi dan kebijakan pendanaan (funding).

tugas dan tanggung Jawab Komite aset dan Liabilitas
Tugas dan tanggung jawab Komite aset dan Liabilitas 
antara lain:
1. menetapkan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

risiko pasar, yaitu risiko suku bunga, dan harga emas.
2. mengevaluasi posisi aset dan liabilitas Perseroan sesuai 

dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga dan 
harga emas.

3. melakukan evaluasi harga (pricing) produk untuk 
memastikan harga produk tersebut dapat kompetitif dan 
memberikan hasil yang optimal, meminimumkan biaya 
dana dan memelihara struktur neraca sesuai dengan 
strategi Asset Liabilities Management (aLma) Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab sekretaris aLCO adalah:
1. melakukan analisa dan merekomendasikan strategi 

pengelolaan asset dan liabilitas yang optimal sebagai 
dasar penetapan strategi oleh aLCO dengan mengacu 
kepada target kinerja Perseroan

2. menyusun dan mengembangkan skenario tingkat suku 
bunga

3. Bersama unit Kerja terkait melakukan analisis dan 
menyusun rekomendasi alternative dalam penetapan 
harga (pricing) sesuai dengan perkembangan suku bunga 
pasar dan kondisi makro ekonomi

4. Bersama unit Kerja terkait menyusun funding strategy 
berdasarkan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan 
(RKaP), kondisi di pasar, dan/atau acuan lainnya

5. melakukan analisis dan menyediakan data sesuai 
kebutuhan aLCO
a. mengkoordinir pelaksanaan Rapat Pra Komite dan 

Rapat aLCO, antara lain:

b. me-review dan mendistribusikan materi rapat
c. mempersiapkan agenda rapat dan pelaksanaan rapat
d. mengkoordinir peserta rapat

6. mengkoordinir hasil pelaksanaan Rapat aLCO, antara lain:
a. membuat Risalah Rapat aLCO
b. menyampaikan Risalah Rapat aLCO kepada unit Kerja 

terkait
c. memonitor dan mengoordinasikan hasil Rapat aLCO 

dengan unit Kerja terkait
d. melaporkan hasil tindak lanjut Rapat aLCO kepada 

seluruh anggota aLCO dan unit Kerja terkait
7. mendokumentasikan hasil Rapat aLCO

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite aset dan Liabilitas
Berdasarkan Laporan Komite aset dan Liabilitas tahun 2019 
yang disampaikan kepada Direksi, Komite aset dan Liabilitas 
telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. materi aLCO disampaikan dan di update setiap bulan 

dan disampaikan kepada Direksi sebagai bahan evaluasi 
apabila terdapat hal-hal yang perlu diputuskan oleh Komite, 
baru kemudian dilakukan pembahasan atau rapat aLCO

2. melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali rapat
a. Rapat aLCO tanggal 7 mei 2019

•	 Pembahasan:
- Tindak lanjut hasil rapat aLCO sebelumnya
- Market Update
- Pemenuhan sumber liabilitas
- Proyeksi biaya bunga dan WaCOF 2019
- Proyeksi pencapaian kinerja 2019

•	 Keputusan:
- Tidak dilakukan perubahan harga produk
- Dilakukan evaluasi terhadap asumsi RKaP 

Tahun 2019
b. Rapat aLCO tanggal 15 Oktober 2019

•	 Pembahasan:
- Tindak lanjut rapat aLCO sebelumnya
- Market Update
- Pemenuhan sumber liabilitas
- Proyeksi biaya bunga dan WaCOF 2019
- Proyeksi pencapaian kinerja 2019
- usulan penerbitan obligasi/sukuk/mTN & mTN 

Syariah
•	 Keputusan

- Segera dilakukan persiapan penerbitan obligasi 
PuB IV 2020 s.d sejumlah Rp10 Triliun
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3. melakukan pelatihan sebagai berikut:
jumlah Peserta Materi Pelatihan Penyelenggara dan Waktu Pelaksanaan

3 orang manajemen aset dan liabilitas nisBi indonesia training and Consultant, 5-6 agustus 2019

komite Produk
Komite produk adalah Komite di Kantor Pusat yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan pengembangan dan/atau penghentian 
produk maupun aktivitas layanan.

Struktur dan Keanggotaan
Sejalan dengan Peraturan Direksi Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 31 agustus 2018 Struktur Keanggotaan Komite Produk adalah 
sebagai berikut :

no. jabatan Diisi Oleh

1 Ketua direktur Pemasaran & Pengembangan Produk

2 Ketua Pengganti direktur jaringan, operasi & Penjualan

3 anggota 
(memiliki hak suara)

1. direktur Utama
2. direktur Teknologi informasi & digital 

direktur Pemasaran & Pengembangan Produk
3. direktur jaringan, operasi & Penjualan
4. seVP manajemen risiko

4 sekretaris general manager yang membidangi Pemasaran

5 anggota 
(Tidak memiliki hak suara)

1. general manager yang membidangi Pemasaran
2. Kepala sPi
3. general manager yang membidangi jaringan & operasional
4. general manager yang membidangi operation & enterprise risk management
5. general manager yang membidangi Compliance
6. general manager yang membidangi hukum
7. general manager/Koordinator Pemilik Produk
8. general manager/Koordinator Pengusul/inisiator

Pedoman Kerja Komite Produk
Komite Produk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 16 Tahun 2018 
kebijakan tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan :
1. Definisi,
2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk,
3. Susunan Keanggotaan Komite Produk,
4. Tata Cara Rapat Komite Produk.

tugas dan tanggung Jawab Komite Produk
1. mengevaluasi dan memutuskan usulan pengembangan produk dan aktivitas layanan baru,
2. mengevaluasi kinerja produk dan aktivitas layanan existing,
3. mengevaluasi dan memutuskan usulan penghentian produk

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Produk
Berdasarkan Laporan Komite Produk tahun 2019 yang disampaikan kepada Direksi, Komite Produk telah melakukan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. melakukan rapat :

a. Pra Komite Produk sebanyak 15 kali rapat
b. Komite Produk sebanyak 4 kali rapat

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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2. melakukan pelatihan sebagai berikut :

no. nama Penyelenggara Waktu
Pelaksanaan

1 Pembahasan Pengembangan Produk (amanah githa, 
arrum Umroh Kerja sama dengan wisata muslim, arrum 
Umroh Kerja sama dengan travel)

Unit Usaha syariah 15 februari 2019 (Pra Komite)

2 Produk gadai on demand divisi Produk gadai 26 maret 2019 
(Pra Komite)

3 Produk Pinjaman modal Produktif (PmP) – direct digital 
lending

divisi micro & Consumer digital 
lending

12 september 2019

4 Produk gold Card divisi Produk emas 2 desember 2019

5 Produk Titipan emas fisik divisi Produk gadai 2 desember 2019

6 Produk Kreasi lapak dan Update Perubahan skema 
express loan

divisi Produk mikro fidusia 6 januari 2020 (Pra Komite)

7 Produk Pinjaman modal Kerja menggunakan platform P2P 
(investree)

divisi micro & Consumer digital 
lending

14 januari 2020

komite investasi dan kapital
Komite Investasi dan Kapital merupakan komite di Kantor Pusat yang berfungsi untuk memutuskan optimalisasi investasi dan 
penyertaan (equity).

Struktur dan Keanggotaan
Sejalan dengan Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 agustus 2018, Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi 
dan Kapital adalah sebagai berikut :

no jabatan Diisi Oleh

1 Ketua direktur Keuangan & Perencanaan strategis

2 anggota
(memiliki hak suara)

1. direktur Utama
2. direktur Keuangan & Perencanaan strategis
3. direktur jaringan, operasi dan Penjualan
4. direktur Ti & digital
5. direktur sdm & hukum
6. seVP manajemen risiko

3 sekretaris Kepala divisi yang membidangi Perencanaan strategis

4 anggota
(Tidak memiliki hak suara)

1. Kepala divisi yang membidangi Tresuri
2. Kepala divisi yang membidangi Perencanaan strategis
3. Kepala divisi yang membidangi akuntansi
4. Kepala divisi yang membidangi strategi human Capital
5. Kepala divisi yang membidangi operation & enterprise risk management
6. Kepala divisi yang membidangi Compliance
7. Kepala divisi yang membidangi hukum

Pedoman kerja komite investasi dan kapital
Komite Investasi dan Kapital dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 
17 Tahun 2018, kebijakan tersebut mengatur beberapa hal 
terkait dengan :
1. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab 

Komite Investasi & Kapital
2. Keanggotaan Komite Investasi & Kapital
3. Tata Cara Rapat Komite Investasi & Kapital

Tugas dan Tanggung jawab komite investasi dan 
kapital
1. mengevaluasi dan membahas rencana investasi (capex) 

Perseroan dan Perusahaan anak.
2. mengevaluasi dan membahas rencana penyertaan modal 

(equity) Perseroan dan Perusahaan anak.
3. mengevaluasi dan membahas rencana merger, konsolidasi, 

akuisisi, divestasi, dan spin off oleh Perseroan dan 
Perusahaan anak.
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laporan Pelaksanaan kegiatan komite investasi 
dan kapital
Berdasarkan Laporan Komite Investasi dan Kapital tahun 2019 
yang disampaikan kepada Direksi, Komite Investasi dan Kapital 
telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. memutuskan investasi perluasan mini ballroom / meeting 

room Pesonna hotel Tugu yogyakarta, makassar dan 
Surabaya, sesuai dengan hasil Rapat Komite Investasi & 
Kapital pada tanggal 28 mei 2019.

2. memutuskan rencana penyertaan modal non tunai pada 
PT asuransi Jiwasraya Putra, sesuai dengan hasil Rapat 
Komite Investasi & Kapital pada tanggal 9 September 2019

komite Human Capital
Komite Human Capital merupakan komite yang membantu 
Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang Human 
Capital Perseroan yang dibagi menjadi:
1. Komite Human Capital a
2. Komite Human Capital B yang terdiri dari:

a. Komite Human Capital B Kantor Pusat
b. Komite Human Capital B Kantor Wilayah

Struktur dan Keanggotaan
Sejalan dengan Surat Peraturan Direksi No.18 Tahun 2018 tanggal 31 agustus 2018 tentang Struktur dan Keanggotaan Komite 
Human Capital terbagi menjadi 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

susunan Keanggotaan Komite Human Capital a
no jabatan Diisi Oleh

1. Ketua direktur sdm & hukum

2. anggota
(memiliki hak suara)

1. direktur Utama
2. direktur sdm & hukum
3. direktur Pemasaran & Pengembangan Produk
4. direktur jaringan, operasi & Penjualan
5. direktur Keuangan & Perencanaan strategis
6. direktur Ti & digital
7. Senior executive vice president (seVP)

3. sekretaris general manager yang membidangi strategi human Capital

4. anggota
(Tidak memiliki hak suara)

1. general manager yang membidangi strategi human Capital
2. general manager yang membidangi jaringan & operasional
3. general manager yang membidangi operation & enterprise risk management
4. general manager yang membidangi hukum
5. general manager yang membidangi operasional human Capital

susunan Keanggotaan Komite Human Capital B Kantor Pusat
no jabatan Diisi Oleh

1. Ketua general manager yang membidangi strategi human Capital

2. anggota
(memiliki hak suara)

1. general manager yang membidangi strategi human Capital
2. sekretaris Perusahaan
3. general manager yang membidangi jaringan & operasional
4. general manager yang membidangi Unit Usaha syariah
5. general manager yang membidangi operation enterprise risk management
6. general manager terkait

3. sekretaris manager yang membidangi strategi human Capital

Pedoman Kerja Komite human Capital
Komite Human Capital dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Komite Human Capital kebijakan tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan wewenang, tugas, tanggung 
jawab, susunan keanggotaan, serta tata cara rapat diatur dalam Pedoman umum Komite Human Capital.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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Tugas dan Tanggung jawab komite Human Capital
Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital a antara lain:
1. mengevaluasi kebijakan/ketentuan dalam bidang Sumber 

Daya manusia secara konsisten dan selaras dengan 
perencanaan strategis Perseroan dan Perusahaan anak, 
meliputi Pengelolaan SDm, Remunerasi, Sistem mutasi, 
Demosi, Rotasi dan Promosi bagi seluruh karyawan.

2. menetapkan individual performance management & 
reward, talent & succession management.

3. mengevaluasi pendelegasian kewenangan di bidang 
pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai dengan 
kebutuhan dan peruntukannya.

4. mengevaluasi dan membahas usulan pencalonan / 
nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
Perusahaan anak termasuk perusahaan yang berada 
dibawah kendali Perusahaan anak yang berasal dari 
Internal atau eksternal Perseroan tanpa mengurangi 
kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus 
pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perusahaan anak dan perusahaan yang berada 
di bawah kendali anak Perusahaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite human Capital
Berdasarkan Laporan Komite Human Capital tahun 2019 yang 
disampaikan kepada Direksi, Komite Human Capital telah 
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Komite Human Capital a melakukan rapat sebanyak 21 

kali rapat dan Komite Human Capital B melakukan rapat 
sebanyak 5 (lima) kali rapat.

2. melakukan monitoring tindak lanjut rapat Komite Human 
Capital tahun 2019, selama tahun 2019 terdapat 45 
rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya.

komite teknologi informasi
Data yang dibutuhkan:
•	 Tujuan Pembentukan
•	 Struktur dan Keanggotaan
•	 Pedoman Kerja Komite
•	 Tugas dan Tanggung Jawab Komite
•	 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite 2019

auDit eKsteRnaL/aKuntan PuBLiK

akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak 
eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan 
pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, 
ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan 
dengan Standar akuntansi Keuangan (SaK) Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan 

akuntan publik diatur melalui undang-undang No. 5 Tahun 2011 
tentang akuntan Publik, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 
2015 tentang Praktik akuntan Publik, dan Peraturan OJK No. 
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa akuntan Publik 
dan Kantor akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

KePaTuhaN TeRhaDaP STaNDaR aKuNTaNSI 
KeuaNGaN INDONeSIa
manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan 
keuangan Perseroan dan patuh terhadap SaK yang berlaku 
di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan akuntan Indonesia 
(IaI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal 
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat 
Keputusan No. KeP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang 
Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur audit eksternal dan standar audit
auditor Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan 
Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam Perseroan, serta Perseroan wajib menyediakan semua 
catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam 
proses audit eksternal sehingga memungkinkan auditor Publik 
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan 
dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar 
akuntansi Keuangan Indonesia.

Prosedur audit eksternal dan standar audit yang berlaku adalah 
sebagai berikut:
•	 Penunjukan auditor Publik mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik akuntan 
Publik. Berdasarkan PP tersebut, akuntan Publik dibatasi 
paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana 
akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit 
setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan 
jasa audit pada perusahaan yang sama.

•	 audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan 
sesuai dengan standar profesional akuntan Publik yang 
mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu 
sesuai dengan keadaan.

•	 audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem 
pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar 
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. audit juga akan 
meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan 
dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, 
serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi 
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Keuangan (PSaK) yang dikeluarkan oleh IaI.
•	 Sebagai bagian dari proses audit, Kantor akuntan Publik 

(KaP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen 
mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam 
laporan keuangan.

•	 audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat 
kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat 
hal tersebut, KaP akan menyampaikan kepada manajemen.

•	 manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KaP atas 
Perseroan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional akuntan 
Publik yang diterbitkan oleh Institut akuntan Publik Indonesia 
(IaPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka 
audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme Penunjukan akuntan Publik
Tahapan mekanisme penunjukan akuntan Publik adalah 
sebagai berikut:
•	 Dewan Komisaris melalui Komite audit melakukan proses 

penunjukan calon auditor eksternal dengan meminta 
bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai 
dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 
di Perseroan.

•	 Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali 
auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi 
atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas 
laporan keuangan.

•	 Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan 
tersebut kepada RuPS dan besarnya honorarium/imbalan 
jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

•	 usulan kepada RuPS tersebut dapat disampaikan 
melalui surat tersendiri yang merupakan bagian 
dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja 
tahunan Perseroan.

•	 Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal 
melalui Komite audit sesuai dengan ketentuan dan standar 
yang berlaku.

•	 untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau 
penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh 
RuPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada 
RuPS untuk menetapkan auditor tersebut.

mekanisme Penunjukan hingga Penetapan akuntan Publik

Penetapan akuntan publik oleh RuPs

Dewan Komisaris menyampaikan surat rekomendasi kepada RuPs

Dewan Komisaris melakukan telah atas rekomendasi Komite audit, 
melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor eksternal/akuntan Publik

tindak Lanjut Komite audit

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite audit

1. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal
2. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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akuntan Publik Tahun 2019
Berdasarkan Risalah umum RuPS No. 585/00013.00/2019 
tanggal 24 mei 2019, RuPS melimpahkan kewenangan kepada 
Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan KaP 
yang mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 
yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan Surat menteri BumN selaku Pemegang Saham 
No. S-619/mBu/09/2018 tanggal 19 September 2018 perihal 
Penetapan KaP untuk Pelaksanaan audit Laporan Keuangan 
Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) PT Pegadaian (Persero) Tahun Buku 
2019, menetapkan Kantor akuntan Publik (KaP) Tanudiredja, 
Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) untuk melakukan audit Laporan 
Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2019.

akuntan Publik tahun 2018
Kantor akuntan Publik : Tanudiredja, wibisana, rintis & 

rekan (Pwc)

nomor izin Usaha : KeP-241/Km.1/2015

akuntan : jusuf wibisana

nomor izin akuntan Publik : aP.0222

Tahun audit : Tahun Buku 2019

Periode Penugasan : 2019

jasa : audit umum atas laporan 
Keuangan Konsolidasian dan 
laporan Keuangan Program 
Kemitraan dan Bina lingkungan 
(PKBl)

jasa lainnya : review laporan audit Kinerja
laporan Keuangan entitas anak
laporan audit Kepatuhan
laporan audit Program PKBl

Biaya : rp7.135.000.000,-

Daftar akuntan Publik
Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor akuntan Publik, akuntan dan biaya yang diberikan dalam 
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) tahun terakhir.

Daftar akuntan Publik 2014-2019

Tahun Buku akuntan kantor akuntan Publik ruang
lingkup audit Opini Biaya jasa audit

(Rp-ribu)

2019 jusuf wibisana Tanudiredja, wibisana, 
rintis & rekan (Pwc)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar Tanpa 
Pengecualian

7.135.000

2018 jusuf wibisana Tanudiredja, wibisana, 
rintis & rekan (Pwc)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar Tanpa 
Pengecualian

5.460.000

2017 suhartono Kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
international)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar dalam semua 
hal yang material

1.197.000

2016 suhartono Kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
international)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar Tanpa 
Pengecualian

1.140.000

2015 suhartono Kanaka, Puradiredja, 
suhartono (nexia 
international)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar Tanpa 
Pengecualian

1.079.300

2014 santoso chandra Paul hadiwinata, hidajat, 
arsono, ade fatma & 
rekan (PKf associates)

audit umum atas laporan Keuangan 
Konsolidasian dan laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan
Bina lingkungan (PKBl)

wajar Tanpa 
Pengecualian

803.000



314 DIGITALISME

L A P O R A N
TAHUNAN 2019

jasa lain yang Diberikan
Pada periode 2019, akuntan Publik dan Kantor akuntan 
Publik Perseroan memberikan jasa lain selain Jasa audit 
umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan 
Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
yaitu audit atas Pengendalian umum Teknologi Informasi 
Pada aplikasi SaP.

auditor eksternal lainnya dan jasa yang Diberikan
Selain akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik terdapat 
auditor eksternal lain yang melakukan audit di Perseroan 
pada tahun buku 2019 yaitu :
1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan 

Bisnis Penunjang Pada PT Pegadaian (Persero), anak 
Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 
dan 2018 Di Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
yogyakarta Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI;

2. Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan usaha PT 
Pegadaian (Persero) di Kantor Pusat, Kantor Cabang di 
Wilayah Surabaya, Palembang, manado dan Jakarta I oleh 
Otoritas Jasa Keuangan

Monitoring Tindak lanjut rekomendasi audit eksternal
Perseroan senantiasa menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit eksternal dalam rangka penyempurnaan 
pengelolaan Perseroan. Jumlah temuan audit eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Perseroan selama tahun 2019 adalah 
sebagai berikut:

no hasil audit jumlah 
Temuan

selesai Ditindaklanjuti Belum selesai

jumlah % jumlah keterangan

1 otoritas jasa Keuangan 2017 20 19 95% 1 masih dalam proses tindak lanjut oleh Pic terkait

2 otoritas jasa Keuangan 2018 27 20 74% 7 masih dalam proses tindak lanjut oleh Pic terkait

3 Badan Pemeriksa Keuangan 
ri 2016

69 67 97% 2 masih dalam proses tindak lanjut oleh Pic terkait

4 Badan Pemeriksa Keuangan 
ri 2019

42 0 0% 42 Telah disampaikan dokumen tindak lanjut melalui surat 
nomor 249/r-00012.00/2019 tanggal 08 november 
2019 (masih menunggu review oleh BPK ri)

efektivitas Pelaksanaan audit eksternal
Pelaksanaan audit eksternal di PT Pegadaian (Persero) memastikan pelaksanaan pengelolaan bisnis dilakukan dengan cara 
efektif, dimana auditor eksternal dalam melakukan audit melakukan pemeriksaan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor 
Cabang, uPC dan anak Perusahaan. hal ini dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan 
efisien, pelaporan keuangan perusahaan yang handal serta pelaksanaan kegiatan perusahaan yang patuh terhadap peraturan 
yang berlaku dan berjalannya Sistem Pengendalian Internal PT Pegadaian (Persero) dan anak Perusahaan.

sTrUKTUr dan organ TaTa kelOla Perusahaan
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manajemen risikO

Perseroan menyadari bahwa penerapan manajemen Risiko 
secara sistematis, konsisten dan terintegrasi merupakan 
bagian dari strategi dalam mencapai sasaran dan menciptakan 
nilai tambah. Dengan penerapan manajemen Risiko yang 
baik akan dapat mengurangi risiko kerugian, mendorong 
pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability growth) 
dan mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance).

Pengelolaan manajemen Risiko berdasarkan prinsip, kerangka 
dan proses manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik 
bisnis dan kebutuhan Pegadaian. melalui pengelolaan risiko 
yang menyeluruh pada semua Pemilik Risiko (Risk Owner) 
diharapkan sasaran atau tujuan Pegadaian dapat tercapai 
dengan baik.

Penerapan manajemen risiko menjadi tanggung jawab 
bersama seluruh manajemen dan karyawan, sehingga menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun 
budaya sadar risiko (Risk Awareness) di Pegadaian.

sistem manaJemen RisiKo PeRusahaan

Pengelolaan manajemen risiko Perseroan menggunakan 
pendekatan Three Lines of Defense, di mana pengelolaan risiko 
dilakukan oleh seluruh unit Kerja dan dilakukan pengawasan 
oleh Dewan Komisaris dan Direksi. First Line of Defence terdiri 
dari Satuan Kerja Operasional yang merupakan seluruh unit 
Kerja selain unit Kerja yang membidangi manajemen Risiko 
dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Second Line of Defence 
terdiri dari Satuan Kerja manajemen Risiko yang merupakan 
unit Kerja yang membidangi manajemen Risiko yang memiliki 
wewenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses 
manajemen risiko dan bersifat independen. Sedangkan Third 
Line of Defence terdiri dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) 
yang merupakan Satuan Kerja audit Intern untuk melakukan 
penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern 
dalam penerapan manajemen risiko.

KeBiJaKan Dan PRoseDuR 
PenGeLoLaan RisiKo

Pedoman penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu 
pada Peraturan menteri Negara Badan usaha milik Negara 
No. PeR-01/mBu/2011 tanggal 1 agustus 2011 jo. No. PeR-09/
mBu/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan usaha milik Negara, dan penerapan manajemen risiko 
telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor 187 Tahun 
2019 tentang Kebijakan manajemen Risiko Perusahaan yang 
disahkan pada tanggal 26 Desember 2019.

PenetaPan sistem manaJemen RisiKo 
PeGaDaian

Pedoman penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu 
pada Peraturan menteri Negara Badan usaha milik Negara 
No. PeR-01/mBu/2011 tanggal 1 agustus 2011 jo. No. PeR-09/
mBu/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan usaha milik Negara. Pedoman penerapan manajemen 
risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 487/
mR.200/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Piagam, 
Kebijakan umum dan Pedoman Penerapan manajemen Risiko.

PenGaWasan aKtiF DeWan KomisaRis 
Dan DiReKsi

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Dewan 
Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 
di antaranya:
1. menyetujui kebijakan-kebijakan yang harus mendapat 

persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi 

manajemen risiko.
3. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan 

memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan 
manajemen risiko, antara lain mengevaluasi pelaksanaan 
manajemen risiko melalui laporan yang disampaikan 
Direksi secara berkala dan meminta penjelasan kepada 
Direksi jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan 
dari kebijakan yang telah ditetapkan.

4. menyetujui transaksi yang memerlukan persetujuan 
Dewan Komisaris.

5. melakukan pengawasan secara umum atau khusus 
terhadap penetapan dan penerapan kebijakan, Strategi 
dan prosedur manajemen Risiko Perusahaan.
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Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:
1. mengevaluasi dan menyetujui kebijakan-kebijakan serta 

metodologi yang digunakan untuk penilaian berbagai 
jenis risiko Perseroan.

2. memantau pengelolaan risiko Perseroan secara periodik 
melalui aplikasi Risk Monitoring System (RINGS).

3. menetapkan struktur organisasi pengelola risiko yang 
jelas menyangkut wewenang, tugas dan tanggung jawab.

4. mengadakan program pelatihan manajemen risiko 
secara reguler yang diikuti oleh seluruh pejabat dan/
atau karyawan Perseroan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia dan kesadaran di bidang 
manajemen risiko.

5. mengikutsertakan pejabat dan/atau karyawan untuk 
mendapatkan Sertifikasi manajemen Risiko.

6. menyetujui Kebijakan, Strategi dan Prosedur manajemen 
Risiko Perusahaan dan menyampaikan laporan 
penerapan manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris 
secara berkala untuk mendapatkan masukan dan/atau 
rekomendasi penyempurnaan.

Dalam Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam 
fungsi manajemen Risiko dibantu oleh komite-komite, yaitu:
1. Komite Pemantau Risiko (Dewan Komisaris )

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan kajian sebagai masukan kepada Dewan 

Komisaris atas Laporan Profil Risiko Perusahaan yang 
disampaikan Direksi.

b. memberikan masukan kepada Dewan Komisaris 
sehubungan dengan kebijakan dan/atau keputusan 
bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti 
pelampauan ekspansi usaha yang melampaui limit 
yang ditetapkan.

c. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 
Dewan Komisaris.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan 
Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan 
kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

2. Risk Management Committee (Direksi)
Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:
melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi 
kepada Direktur utama atas penyusunan kebijakan, 
strategi dan pedoman penerapan manajemen Risiko 
serta perubahannya, tingkat risiko yang diambil dan 
toleransi risiko, kerangka manajemen Risiko serta rencana 
kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi eksternal 
tidak normal.

KeCuKuPan KeBiJaKan, PRoseDuR, Dan 
PenetaPan Limit manaJemen RisiKo

Perseroan telah memiliki struktur organisasi yang memadai 
untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan 
pengendalian internal yang baik antara lain; Satuan 
Pengawasan Intern, Divisi Operation & Enterprise Risk 
Management, Divisi hukum dan Kepatuhan, dan Komite 
manajemen Risiko & Remunerasi dan Nominasi.

Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman manajemen 
risiko yang dalam implementasinya disesuaikan dengan visi, 
misi, dan Rencana Kerja anggaran Tahunan Perusahaan. 
Kebijakan dan pedoman manajemen risiko dilakukan 
pengkinian secara berkala yang disesuaikan dengan 
perkembangan kondisi bisnis dan eksposur risiko Perseroan 
serta perubahan dinamika bisnis eksternal.

KeCuKuPan PRoses iDentiFiKasi, 
PenGuKuRan, Pemantauan Dan 
PenGenDaLian RisiKo seRta sistem 
inFoRmasi manaJemen RisiKo

Perseroan telah memiliki prosedur pemberian kredit dan 
prosedur kegiatan operasional lainnya yang diatur secara 
jelas dalam Standard Operating Procedure, Petunjuk Teknis, 
Peraturan Direksi, dan Surat edaran.

Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkala oleh 
Divisi Operation & Enterprise Risk Management dengan 
membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah 
ditetapkan. Laporan mengenai perkembangan risiko, yang 
meliputi antara lain: Laporan mengenai perkembangan risiko 
yang disampaikan kepada Direksi, yang meliputi Laporan Profil 
Risiko dan Top Ten Risk disampaikan per Triwulanan, Laporan 
Transaksi Keuangan mencurigakan (TKm), Transaksi Keuangan 
Tunai (TKT), dan Transaksi Dana dari dan ke Luar Negeri yang 
disampaikan secara rutin, akurat dan tepat waktu.

manajemen risikO
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stRuKtuR PenGeLoLa RisiKo

Sebagai Pemilik Risiko, pimpinan unit kerja menunjuk secara tertulis karyawan/pejabat yang berfungsi sebagai Pelaksana Risiko 
dan Penyelia Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mengelola risiko di unit kerjanya.

Struktur Pengelola Risiko di setiap unit kerja sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, dengan uraian sebagai berikut:

no nama Tugas

1

PemiLiK RisiKo 
(RISK OWNER)

•	 melakukan rcsa secara berkala di Unit Kerjanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
•	 memastikan kecukupan efektivitas dan eksisting control di Unit Kerjanya yang menjadi dasar 

penentuan Perlakuan risiko yang ditetapkan
•	 melakukan rekonsiliasi atas segala perbedaan atau permasalahan yang muncul dalam 

proses Penilaian risiko
•	 melakukan verifikasi dan persetujuan pengklasifikasian serta penilaian atas risiko bawaan/

melekat dan risiko residual di Unit Kerjanya
•	 melakukan verifikasi dan persetujuan pengklasifikasian serta penilaian atas tingkat kecukupan 

efektivitas dari eksisting Kontrol di Unit Kerjanya
•	 melakukan verifikasi dan persetujuan hasil penilaian rcsa di Unit Kerjanya, selanjutnya 

melaporkannya kepada divisi operation & enterprise risk management

2

PeLaKsana RisiKo 
(RISK OFFICER)

•	 melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara kualitatif dan prediktif (forward looking) 
dengan perangkat rcsa

•	 melaporkan hasil Penilaian risiko atas bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada 
risk owner untuk digabungkan dengan hasil Penilaian risiko Unit Kerja lainnya

•	 melaksanakan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemetaan risiko sehingga
•	 Pengendalian risiko dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan 

yang direncanakan
•	 memantau dan menganalisis kejadian risiko yang mungkin dapat menambah daftar isu 

risiko baru dan/atau menyesuaikan hasil rcsa sebagai masukan bagi divisi operation & 
enterprise risk management

risk appetite Perseroan mendefinisikan risk appetite merupakan tingkat risiko yang akan diambil oleh direksi pada pelaksanaan operasional 
dan bisnis Perseroan dalam rangka mencapai sasaran.

risk tolerance Perseroan mendefinisikan risk tolerance merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh direksi 
dan menunjukkan batas kemampuan Perseroan untuk menyerap potensi kerugian (risk bearing capacity).

Stress test Perseroan secara berkala dan berkelanjutan melakukan stress test dengan berbagai skenario serta melakukan pendalaman 
terhadap faktor-faktor dan parameter dalam stress testing. skenario dalam pelaksanaan stress test pada umumnya 
mempertimbangkan beberapa variabel makro ekonomi, seperti Bi rate, tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga emas. metode 
yang digunakan dalam melakukan stress test selain menggunakan model statistik yang berdasarkan data historis, juga 
memungkinkan manajemen untuk memberikan penilaian terbaiknya sebagai bagian dari metodologi stress test. Stress test 
dilakukan untuk memperkirakan dampak perubahan faktor makro ekonomi terhadap tingkat nPl, profit, dan permodalan. 
secara umum hasil stress test yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk risiko pasar, kredit, dan permodalan adalah cukup 
baik dan memberikan indikasi posisi nPl dan permodalan Perseroan masih cukup memadai untuk mengantisipasi estimasi 
potensi kerugian.
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manajemen risikO

PRoFiL RisiKo

Pada tahun 2019, Divisi Operation & Enterprise Risk Management melakukan proses penilaian profil risiko yaitu dengan 
memperhatikan hasil penilaian Risiko lnheren dengan penilaian Kualitas Penerapan manajemen Risiko (KPmR) terhadap 8 
(delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Pembiayaan, Risiko Operasional, Risiko aset dan Liabilitas, Risiko Dukungan Dana, Risiko 
Strategi, Risiko Tata Kelola, Risiko hukum, dan Risiko Reputasi. Penilaian Risiko lnheren merupakan penilaian atas risiko yang 
melekat pada kegiatan bisnis dan operasional Pegadaian yang dapat mempengaruhi tujuan/sasaran.

hasil laporan Profil Risiko Tahun 2019, sebagai berikut:

jenis risiko
Triwulan 4-2019

inheren kPMr Profil

risiko Pembiayaan moderate Satisfactory low to moderate

risiko operasional moderate Satisfactory low to moderate

risiko aset & liabilitas low Satisfactory low

risiko dukungan dana low Satisfactory low

risiko strategi low to moderate Satisfactory low to moderate

risiko Tata Kelola low Satisfactory low

risiko hukum moderate Satisfactory low to moderate

risiko reputasi low Satisfactory low

Profil risiko Komposit low to moderate Satisfactory low to moderate

atas hasil Laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tingkat Risiko Inheren Korporat Triwulan IV/2019 adalah “Low to Moderate”, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan 

tingkat Risiko Inheren Korporat pada Triwulan III/2019 yaitu “Moderate”. Dari sisi skor Risiko Inheren Korporat mengalami 
penurunan dari “23,35” pada Triwulan III/2019 menjadi “14,83” pada Triwulan IV/2019.

2. atas Risiko Inheren Korporat Triwulan IV/2019 terdapat jenis risiko yang menunjukkan tingkat Risiko “Moderate”, yaitu Risiko 
Pembiayaan, Risiko Operasional, dan Risiko hukum.

3. Pada Triwulan IV/2019 Risiko Inheren Korporat adalah “Low to Moderate”, sedangkan Kualitas Penerapan manajemen Risiko 
(KPmR) adalah “Satisfactory” maka Profil Risiko Perusahaan yaitu “Low to Moderate”.

adapun Tren Profil Risiko untuk per Jenis Risiko Pegadaian sepanjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

5
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1

0
TW 1-2019

High

Moderate to High

tren Profil Risiko Pegadaian

Risiko strategi

Risiko Pembiayaan

Risiko Operasional

Risiko hukum

Risiko Tata Kelola

Risiko aset dan Liabilitas

Risiko Dukungan Dana

Risiko Reputasi
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Low to Moderate
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TW 2-2019 TW 3-2019 TW 4-2019
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Sedangkan untuk tren Profil Risiko Corporate sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

5

3

1

0

4

2

high

PRoFiL RisiKo KoRPoRat

Moderate to High

Moderate

Low to Moderate

Low

TW 1-2019 TW 2-2019 TW 3-2019 TW 4-2019

hasiL REVIEW/eVaLuasi eFeKtiVitas sistem manaJemen RisiKo PaDa tahun 2019

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal manajemen Risiko tahun 2019 sebagai berikut:
1. Peningkatan Security System pada data center Perseroan;
2. Monitoring dan intensitas penagihan terhadap nasabah mikro yang menunggak melalui BPO penagihan dan bekerja sama 

dengan vendor collection dan Pihak Berwenang dalam mengatasi kredit bermasalah;
3. Peningkatan Social Engineering pada aplikasi Pegadaian Digital;
4. mempercepat flow pengajuan kredit umI;
5. Penambahan personil Help Desk untuk mempercepat proses penyelesaian masalah baik dari nasabah maupun dari Outlet;
6. Pelaksanaan Waskat online oleh Pemimpin Cabang dengan menggunakan aplikasi mobile;
7. Penambahan channel pembayaran untuk meningkatkan Produk Fee Based;
8. Pembentukan unit Kerja khusus TIm mikro (CBm dan uBm) untuk meningkatkan portofolio bisnis mikro (non gadai) dan 

mempercepat proses operasional administrasi kredit bermasalah;
9. Peningkatan Program Sosialisasi dan Pemasaran Produk Logam mulia Retro dan uBS di Outlet;
10. Peningkatan pelayanan frontliner kepada nasabah di Outlet.
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sisTem Pengendalian inTernal

Pengendalian intern adalah proses yang menyatu pada seluruh aktivitas yang berjalan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

DasaR KeBiJaKan sistem PenGenDaLian inteRnaL

untuk menjamin Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan Perseroan sesuai aktivitas yang dilakukan selalu berada dalam 
penugasan dan kendali yang baik, tidak menyimpang dari semua ketentuan dan peraturan yang ada, Direksi telah menetapkan 
Peraturan Direksi No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Internal (Internal Control) tanggal 18 Desember 2018.

Kesesuaian sistem PenGenDaLian inteRn DenGan KeRanGKa (Coso – inteRnaL 
CONTROL FRAMEWORK)

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mengadopsi pada prinsip COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission), dimana Komponen Pedoman Sistem Pengendalian Intern berdasarkan Peraturan Direksi No.28 Tahun 
2018 tanggal 18 Desember 2018, memiliki 5 (lima) komponen dan dikelola melalui 4 (empat) tahapan, yang digambarkan 
sebagai berikut:

tahap Perancangan

Penilaian Risiko

Pemantauan

aktivitas Pengendalian

informasi dan Komunikasi

tahap implementasi tahap implementasi

tahap evaluasi

Lingkungan 
Pengendalian
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masing-masing komponen tersebut menjadi kerangka utama 
yang berjalan secara sistematis dan terintegrasi sehingga 
membentuk suatu Sistem Pengendalian Internal. Kelima 
komponen pengendalian tersebut diatas digambarkan 
sebagai pada konsep yang dikembangkan oleh COSO adalah 
sebagai berikut:

Monitoring
Information & Communication

Control ActivitiesRisk Assessment
Control Environment

U
ni

t 
A

U
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t 
B

A
ct

iv
it

y 
1

A
ct

iv
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y 
2

Operatio
ns

Financial R
eportin

g

Compliance

KeRanGKa sistem PenGenDaLian 
inteRnaL

Selaras dengan penjelasan diatas, unsur Sistem pengendalian 
internal Perseroan terdiri 5 (lima) komponen dan dikelola melalui 
4 (empat) tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian

merupakan pondasi dari Pengendalian Intern yang 
menentukan efektivitas seluruh komponen Pengendalian 
Internal lainnya. Lingkungan Pengendalian merupakan 
cerminan dari komitmen dan kesadaran Direksi dan 
Karyawan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan 
kepentingan dan tujuan Perseroan.

2. Penilaian Risiko
efektivitas penilaian risiko tidak terpisahkan dari tahapan-
tahapan sebelum dan setelahnya, sehingga dalam 
perancangan dan implementasi Pengendalian Intern 
komponen-komponen yang terkait langsung dengan 
penilaian risiko juga menjadi bahan pertimbangan dalam 
standar Pengendalian internal Perseroan. Komponen-
komponen yang terkait langsung dengan penilaian risiko 
tersebut adalah Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, 
mitigasi Risiko.

3. aktivitas Pengendalian
aktivitas Pengendalian adalah inti dari Pengendalian 
Internal yaitu segala tindakan yang ditetapkan melalui 
pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa 
kemungkinan terjadinya sebab risiko dan atau dampak 
risiko bila risiko benar-benar terjadi menjadi hilang atau 
sekecil mungkin.

4. Informasi dan Komunikasi
Informasi Dan Komunikasi menjadi salah satu komponen 
pengendalian intern karena menginformasikan 
pengendal ian yang telah di laksanakan dan 
menginformasikan masing-masing pelaksanaan tanggung 
jawab beserta tugas Direksi dan Karyawan.

5. Pemantauan
Pemantauan adalah komponen terakhir dari pengendalian 
intern. Pemantauan memungkinkan perusahaan untuk 
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan keempat komponen 
pengendalian intern lainnya serta merumuskan langkah-
langkah penyempurnaan atau perbaikan.

Dan selanjutnya Pengendalian Intern tersebut dikelola dalam 
4 (empat) tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Perancangan

Tahap Perancangan dilaksanakan dengan membangun 
kebijakan Pengendalian Intern, termasuk menetapkan 
standar Pengendalian intern yang harus dilaksanakan 
pada tingkatan Perseroan dan aktivitas. Pada tahap 
ini harus dipastikan bahwa rancangan Pengendalian 
Intern telah mencakup seluruh unit kerja dan aktivitas 
yang ada di Perseroan serta sejalan dengan risiko risiko 
utama Perseroan.

2. Tahap Implementasi
Tahapan Implementasi dilaksanakan dengan memastikan 
rancangan Pengendalian intern dalam bentuk Standar 
Pengendalian Intern Perseroan dan Standar Pengendalian 
Intern aktivitas telah dilaksanakan oleh Direksi dan 
seluruh Karyawan.
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3. Tahap evaluasi
Tahap evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi atas implementasi Pengendalian Intern atas implementasi setiap komponen 
pengenalan intern. Pada tahap ini juga dapat dihasilkan rekomendasi atau rencana tindak guna penyempurnaan implementasi 
Pengendalian Intern di masa yang akan datang.

4. Tahap Penyempurnaan
Tahap Penyempurnaan dilaksanakan dengan menindaklanjuti rekomendasi atau rencana tindak hasil evaluasi Pengendalian 
Intern. Pada tahap ini pula dilakukan kajian periodik atas kecukupan Pedoman dan Standar Pengendalian Intern Perseroan.

eVaLuasi eFeKtiVitas sistem PenGenDaLian inteRnaL

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan evaluasi sistem Pengendalian Internal sebagai pada Departemen Kebijakan dan 
Prosedur Perseroan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.

no aktivitas keterangan

1 Pembuatan Tata 
Kelola Kebijakan 
Perseroan

Telah dilakukan penyusunan Tata Kelola Kebijakan Perseroan sebagai bentuk pengendalian internal terhadap 
dokumentasi dan hierarki Perseroan.

tRansPaRansi

Dewan 
Komisaris & 

Direksi

Direksi

Direksi

Pejabat yang 
Ditunjuk

Kebijakan 
manajemen

hal-hal Khusus

implementasi 
Kebijakan

PeDoman GCG

PetunJuK teKnis

KeWaJaRan
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tanGGunG 
JaWaB

KeBiJaKan umum

PeDoman

PetunJuK PeLaKsanaan

aKuntaBiLitas inDePenDensi

PRinsiP GCG

2 melakukan review 
terhadap Produk dan 
aktivitas Baru

Telah dilakukan kajian kepatuhan terhadap 50 Produk dan aktivitas Baru dalam rangka pemenuhan kepatuhan 
terhadap regulasi yang berlaku.

3 melakukan Kerja 
sama dengan 
Unit Kerja dalam 
Penyusunan 
Kebijakan dan 
Prosedur

Telah dilakukan 9 (sembilan) kerja sama dengan Unit Kerja lain untuk memastikan pembuatan kebijakan dan 
prosedur patuh terhadap regulasi yang berlaku.

4 inventarisir Peraturan 
internal dan eksternal

Telah dilakukan inventarisir terhadap Peraturan internal dan eksternal dalam rangka memastikan setiap aktivitas 
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku.

sisTem Pengendalian inTernal
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Perseroan berkomitmen untuk menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (community development) dan lingkungan 
sehingga Perseroan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Saat ini, Perseroan tengah berupaya untuk memenuhi 
ISO 26000, dengan mengikutsertakan dan menyadari keterkaitan antara tujuh area tanggung jawab sosial. Ketujuh area CSR 
tersebut adalah Tata Kelola, hak asasi manusia (ham), Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Bisnis yang adil, Isu 
Konsumen, serta Pengembangan dan Pelibatan Komunitas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam membangun hubungan yang tumbuh 
bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti 
masyarakat sekitar dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perseroan membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, sesuai ISO 
26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.

tata Kelola tanggung 
Jawab sosial 
Perusahaan

tanggung Jawab 
atas operasi yang adil

tanggung Jawab 
atas sosial pada 
ketenagakerjaan, 
Kesehatan dan 

keselamatan kerja

Komitmen 
atas 

hak asasi manusia

tanggung Jawab 
atas sosial produk dan 

terhadap konsumen

tanggung Jawab sosial 
terhadap 

Lingkungan hidup

tanggung Jawab atas 
sosial Perusahaan pada 
pengembangan sosial 

dan masyarakat

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam 
Laporan Tahunan ini.

Corporate SoCial RespOnsIBIlIty
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“Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Perusahaan yang sedang menjabat tidak memiliki 
permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.”

PeRmasaLahan huKum

Permasalahan hukum
2019 2018

Perdata Pidana Perdata Pidana

selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap

3 10 - 1

dalam proses penyelesaian 17 10 2 1

Jumlah 20 20 2 2

Berikut disampaikan perkara-perkara penting hingga akhir tahun 2019, termasuk risiko dan pengaruhnya terhadap kondisi 
Perseroan, serta tindak lanjut yang diambil Perseroan.

PeRmasaLahan huKum PeRData

Pihak yang Berperkara •	 dirjen Pajak selaku Pemohon PK;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon PK

Pokok Permasalahan Perkara sengketa Pajak Pertambahan nilai masa pajak bulan juli 2013

status Penyelesaian Perkara menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari mahkamah agung ri

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp 18.507.927.162,-.

Pihak yang Berperkara •	 dirjen Pajak selaku Pemohon PK;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon PK

Pokok Permasalahan Perkara sengketa Pajak Pertambahan nilai masa pajak bulan oktober 2009

status Penyelesaian Perkara menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari mahkamah agung ri

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 33.757.409.700,-.

Pihak yang Berperkara •	 warni Butar-Butar selaku Terbanding i;
•	 asnawaty siregar selaku Terbanding ii;
•	 wilson napitupulu selaku Terbanding iii;
•	 sondang m. hutahuruk selaku Terbanding iV;
•	 rahman manurung selaku Terbanding V;
•	 adelina napitupulu selaku Terbanding Vi;
•	 mawan siregar selaku Terbanding Vii;
•	 rumiana selaku Terbanding Viii, dan
•	 Tionar m. damanik selaku Terbanding iX.

•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Banding.

Pokok Permasalahan Perkara 61 Potong Bj Perhiasan emas diduga diperoleh dari hasil Kejahatan, kemudian dijadikan jaminan 
gadai di salah satu outlet Pegadaian

status Penyelesaian Perkara Telah memperoleh putusan Pengadilan pada tingkat pertama dengan putusan nomor 80/Pdt.g/2018/
Pn Blg yang pada pokoknya majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat i telah wanprestasi. saat ini 
sedang dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Banding

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp871.668.000,-.

PerKara PenTing
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Pihak yang Berperkara •	 Ujang nibar selaku Penggugat;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Tergugat.

Pokok Permasalahan Perkara sengketa Perbuatan melawan hukum

status Penyelesaian Perkara Telah memperoleh Putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama dengan putusan nomor 141/Pdt.g/2018/
Pn Pdg yang Pada Pokoknya majelis hakim memutuskan Bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat 
diterima

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Tidak ada (telah ada Putusan Pengadilan atas Perkara tersebut)

Pihak yang Berperkara •	 andi Primair selaku Pembanding;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Terbanding

Pokok Permasalahan Perkara sengketa Perbuatan melawan hukum

status Penyelesaian Perkara Telah memperoleh Putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama dengan putusan nomor 22/Pdt.g/2019/
Pn dum yang Pada Pokoknya Putusan Pengadilan negeri dumai menolak gugatan Penggugat, dan 
Penggugat mengajukan banding. Telah diserahkan kontra memori banding.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp 120.000.000,-.

Pihak yang Berperkara •	 eti haryati selaku Termohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Kasasi

Pokok Permasalahan Perkara sengketa Perbuatan melawan hukum

status Penyelesaian Perkara Telah memperoleh Putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama yang Pada Pokoknya Putusan 
Pengadilan negeri muara Bungo melalui putusan nomor 29/Pdt.g/2018/Pn mrb mengabulkan 
gugatan penggugat sebagian dan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat ii. Perusahaan telah menyerahkan 
memori Kasasi dan sedang menunggu Putusan mahkamah agung ri

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.256.722.800,-.

Pihak yang Berperkara •	 Udhin dan dyathi selaku Terbanding;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Banding

Pokok Permasalahan Perkara gugatan wanprestasi

status Penyelesaian Perkara majelis hakim Pengadilan negeri samarinda melalui putusan nomor 91/Pdt.g/2019/Pn smr pada 
pokoknya memutuskan bahwa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan 
Verstek. atas putusan tersebut Perusahaan melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan 
Tinggi Kalimantan Timur.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 648.834.200,-.

Pihak yang Berperkara •	 suriana selaku Pemohon Banding;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon Banding

Pokok Permasalahan Perkara gugatan Perbuatan melawan hukum

status Penyelesaian Perkara majelis hakim Pengadilan negeri Balikpapan melalui putusan nomor 94/Pdt.g/2019/Pn Bpp yang 
pada pokoknya memutuskan bahwa menolak gugatan Penggugat seluruhnya. saat ini sedang dalam 
proses pemeriksaan pada tingkat Banding

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 11.406.926.700,-.
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Pihak yang Berperkara •	 Titik nurhajati selaku Pemohon Kasasi;
•	 PT Pegadiaan (Persero) selaku Termohon Kasasi

Pokok Permasalahan Perkara sengketa hubungan industrial

status Penyelesaian Perkara majelis hakim Pengadilan negeri mataram melalui putusan nomor 3/Pdt.sus-Phi/2018/Pn mtr yang 
pada pokoknya memutuskan bahwa menolak gugatan Penggugat seluruhnya. saat ini sedang dalam 
proses pemeriksaan pada tingkat dan menunggu Putusan Kasasi dari mahkamah agung ri

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 359.768.183,-.

Pihak yang Berperkara indrajati Tjahjadi selaku Tergugat
•	 mourine morini;
•	 maria magdalena;
•	 andy saputra;
selaku Turut Tergugat
PT Pegadaian (Persero) selaku Penggugat

Pokok Permasalahan Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri jakarta Utara melalui putusan nomor 35/Pdt.g/2019/Pn jkt 
Utr telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Para Tergugat telah 
melakukan wanprestasi (cidera janji). selanjutnya akan dilakukan upaya eksekusi.

status Penyelesaian Perkara majelis hakim telah memutus perkara tersebut dengan Verstek. Tergugat dan Para Turut Tergugat 
dinyatakan wanprestasi dan berkewajiban melunasi utang dengan jaminan gadai.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.6.913.512.000,-.

Pihak yang Berperkara •	 yesaya Budi handoyo dan wawan Kurniawan selaku Pemohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon Kasasi.

Pokok Permasalahan Perkara Perkara Perbuatan melawan hukum (Pmh) Krista di Kantor cabang Pungkur

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri Bandung melalui putusan nomor 36/Phi/2012/Pn Bdg telah 
memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa menghukum Tergugat untuk 
mempekerjakan kembali Penggugat yesaya Budi handoyo pada posisi semula. sedang dalam 
proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.23.723.003.200,-.

Pihak yang Berperkara •	 The joe an dan Kuntjahyono Tanto selaku Termohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Kasasi

Pokok Permasalahan Perkara nasabah menggadaikan Barang jaminan hasil penggelapan di Kantor cabang Purwotomo

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri surakarta melalui putusan nomor 170/Pdt.g/2018/Pn skt telah 
memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Tergugat i telah melakukan 
Perbuatan melawan hukum. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 78/
PdT/2019/PT smg memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri surakarta nomor 170/
Pdt.g/2018/Pn skt. Pada saat ini proses pemeriksaan telah sampai pada tingkat Kasasi

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 5.141.141.800,-.

Pihak yang Berperkara •	 yekti rejeki selaku Pemohon Peninjauan Kembali;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon Peninjauan Kembali

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penyaluran kredit Krista tidak sesuai prosedur (melawan hukum) di Kantor cabang Klaten

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri Klaten melalui putusan nomor 70/Pdt.g/2017/Pn Kln 
telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat 
(Pegadaian) tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 
244/PdT/2018/PT smg memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri Klaten nomor 70/
Pdt.g/2017/Pn Kln. Pada tingkat Kasasi, melalui putusan nomor 285K/Pdt/2019 majelis hakim 
menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pegadaian).
saat ini proses menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh mahkamah agung ri

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 467.565.504,- dan kerugian immateriil sebesar 
rp.100.000.000.000,-.

PerKara PenTing
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Pihak yang Berperkara •	 Busdiarto selaku Termohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Kasasi

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penyaluran kredit Krista tidak sesuai prosedur (melawan hukum) di Kantor cabang Puger

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri Kraksaan melalui putusan nomor 32/Pdt.g/2017/Pn Krs 
telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat 
(Pegadaian) tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 419/
PdT/2018/PT sBy memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri Kraksaan nomor 32/
Pdt.g/2017/Pn Krs. Pada tingkat Kasasi, melalui putusan nomor 1839K/Pdt/2019 majelis hakim 
menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pegadaian).
PT Pegadaian (Persero) akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.258.267.100,-.

Pihak yang Berperkara •	 Bambang Partoyo selaku Termohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Peninjauan Kembali

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penyaluran kredit Krista tidak sesuai prosedur (melawan hukum) di Kantor cabang 
Panjang - sidoarjo

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri sidoarjo melalui putusan nomor 37/Pdt.g/2017/Pn sda 
telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa mengabulkan gugatan 
Penggugat (Pegadaian) seluruhnya. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 
241/PdT/2018/PT sBy memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri sidoarjo nomor 37/
Pdt.g/2017/Pn sda. Pada tingkat Kasasi, melalui putusan nomor 1930K/Pdt/2019 majelis hakim 
menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pegadaian).
PT Pegadaian (Persero) akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.600.119.700,-.

Pihak yang Berperkara •	 lilik Kustini selaku Termohon Peninjauan Kembali;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Kasasi.

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penyaluran kredit Krista tidak sesuai prosedur (melawan hukum) di Kantor cabang 
genteng

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri Banyuwangi melalui putusan nomor 136/Pdt.g/2017/Pn Byw 
telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat 
(Pegadaian) tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 434/
PdT/2018/PT sBy memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi nomor 136/
Pdt.g/2017/Pn Byw.
Pada saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.545.907.400,-.

Pihak yang Berperkara •	 suwandi selaku Termohon Kasasi;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pemohon Kasasi.

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penyaluran kredit Krista tidak sesuai prosedur (melawan hukum) di Kantor cabang 
lamongan

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pada Pengadilan negeri lamongan melalui putusan nomor 19/Pdt.g/2017/Pn lmg 
telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat 
(Pegadaian) tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, majelis hakim melalui putusan nomor 219/
PdT/2018/PT sBy memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri lamongan nomor 19/
Pdt.g/2017/Pn lmg. Pada tingkat Kasasi, melalui putusan nomor 480K/Pdt/2019 majelis hakim 
mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pegadaian).

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 218.416.900,-.
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Pihak yang Berperkara •	 Zaenal arifin (nasabah) selaku Penggugat;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Tergugat

Pokok Permasalahan Perkara nasabah mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum

status Penyelesaian Perkara saat ini Pemeriksaan masih dalam Persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan negeri jember

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 515.000.000,-.

Pihak yang Berperkara •	 misrayanti (nasabah) selaku Pemohon Banding;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Termohon Banding

Pokok Permasalahan Perkara nasabah mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum atas kredit milik nasabah

status Penyelesaian Perkara Pusat melalui putusan nomor 655/Pdt.g/2019/Pa jP telah memutus perkara tersebut, yang pada 
pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, 
majelis hakim melalui putusan nomor 143/PdT.g/2019/PTa jK memutuskan menguatkan putusan 
Pengadilan agama jakarta Pusat nomor 655/Pdt.g/2019/Pa jP.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Tidak ada

Pihak yang Berperkara •	 172 Pensiunan Pegadaian selaku Penggugat;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Tergugat

Pokok Permasalahan Perkara 172 pensiunan dalam gugatannya menuntut pembayaran kekurangan UKPhK

status Penyelesaian Perkara Pemeriksaan perkara dalam tingkat i di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan negeri 
jakarta Pusat

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 15.454.449.957,-.

Permasalahan hukum Pidana

Pihak yang Berperkara dian syahputra Batubara (nasabah) selaku Terdakwa

Pokok Permasalahan Perkara Barang jaminan Kca ( Kendaraan Bermotor ) nasabah diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu 
penggelapan

status Penyelesaian Perkara Telah melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri rantau prapat dan telah memperoleh 
putusan dengan nomor 657/Pid.B/2018/Pn rap yang pada pokoknya menyatakan bahwa dian 
syahputra telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan yang akan dilakukan yaitu 
mengajukan usulan hapus buku

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.50.000.000,-.

Pihak yang Berperkara syahrifan rifki nurhamidin (nasabah) selaku Terdakwa

Pokok Permasalahan Perkara Penggelapan Barang jaminan

status Penyelesaian Perkara Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan negeri manado

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.143.369.168,-.

Pihak yang Berperkara Pricilia Beatrix Tampi (nasabah) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara Pelanggaran Undang-Undang fidusia

status Penyelesaian Perkara Telah dilakukan Pelaporan melalui Polda sulawesi Utara, saat ini progres telah sampai tahap 
pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh Penyidik

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.152.517.273,-.

PerKara PenTing
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Pihak yang Berperkara •	 andino (Karyawan) selaku Terdakwa

Pokok Permasalahan Perkara melakukan perbuatan fraud (gadai fiktif, menahan angsuran, menjual BjdPl fiktif)

status Penyelesaian Perkara sedang menunggu Putusan Pengadilan Tipikor makassar.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.372.559.700,-.

Pihak yang Berperkara •	 novri y.K (Karyawan) selaku Terlapor;
•	 PT Pegadaian (Persero)selaku Pelapor

Pokok Permasalahan Perkara melakukan perbuatan fraud (gadai fiktif, menjual BjdPl Tanpa menyetor Uang Kas) di UPc Batu 
meja – Kantor cabang ambon

status Penyelesaian Perkara Telah melaporkan ke Polres ambon dan sedang melakukan koordinasi agar dapat ditetapkan 
sebagai dPo kepada pelaku

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 449.699.786,-

Pihak yang Berperkara •	 ilham djaya dkk (nasabah) selaku Terlapor;
•	 PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara BPKB dijadikan jaminan gadai, setelah dilakukan cek keabsahan didapatkan hasil bahwa BPKB 
tersebut telah dipalsukan datanya (nomor BPKB, nomor register BPKB, identitas pemilik serta 
identitas kendaraan), sehingga BPKB tersebut bukan peruntukannya. Beberapa BPKB yang asli telah 
menjadi agunan di leasing.

status Penyelesaian Perkara Telah dilakukan Penyitaan (sita di Tempat) 14 Unit Kendaraan oleh ditreskrimsus Berdasar surat 
Ketua Pengadilan negeri no. 2275/Pen.Pid/2019/Pnmks

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp. 4.540.000.000,-

Pihak yang Berperkara supriyadi husin (nasabah) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara gadai berlian yang diperoleh dari hasil penggelapan dan dijadikan jaminan gadai oleh nasabah di 
Kantor cabang cibubur

status Penyelesaian Perkara sedang dalam tahap penyidikan di Polres metro jaya

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.172.700.000,-.

Pihak yang Berperkara suwandi (Karyawan) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara fraud (Penggelapan Barang jaminan)

status Penyelesaian Perkara Telah diterbitkan sP2hP dari Polres Pandeglang nomor B.18/80/Viii/2018 Biasa tanggal 7 agustus 
2018, saat ini sedang dilakukan koordinasi guna penyelesaian permasalahan tersebut

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.845.646.833,-.

Pihak yang Berperkara hanifa hermastuti (Karyawan) selaku Terdakwa

Pokok Permasalahan Perkara fraud (gadai fiktif, mengambil Barang jaminan milik nasabah, mengambil barang jaminan pada 
produk mulia) di UPc herman susilo

status Penyelesaian Perkara majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan melalui putusan nomor 1160/Pid.B/2018/Pn jKT 
sel telah memutuskan, yang pada pokoknya hanifa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan dan dipidana penjara selama 1 tahun 4 bulan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Tidak ada
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Pihak yang Berperkara ramadhan alias moch akbar gantika (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 955/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, ramadhan alias 
moch akbar gantika dihukum pidana penjara 1 Tahun 2 Bulan serta barang jaminan dirampas untuk 
dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara sumiyati alias cumcum (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 1137/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, sumiyati alias cumcum 
dihukum pidana penjara 10 Bulan serta barang jaminan dirampas untuk dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara fridon riza (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 1138/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, fridon riza dihukum 
pidana penjara 10 Bulan serta barang jaminan dirampas untuk dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara lyana alias ly (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 1140/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, lyana alias ly dihukum 
pidana penjara 1 tahun 6 Bulan serta barang jaminan dirampas untuk dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara saquantala dewi alias Qila alias Tota Br hutapea (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 973/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, saquantala dewi alias 
Qila alias Tota Br hutapea dihukum pidana penjara 1 tahun serta barang jaminan dirampas untuk 
dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara anytasari alias nita alias nurul istiqomah (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 956/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, anytasari alias 
nita alias nurul istiqomah dihukum pidana penjara 10 bulan serta barang jaminan dirampas untuk 
dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp.800.170.000,-.

PerKara PenTing
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Pihak yang Berperkara rizky fadliansyah (nasabah) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara menyerahkan Barang jaminan emas Palsu di UPc dep. Pertanian, UPc Kahfi Kemenyan, UPc 
herman susilo (Kantor cabang cilandak)

status Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan nomor 1136/Pid.B/2019/Pn.jkt.sel, rizky fadliansyah 
dihukum pidana penjara 10 bulan serta barang jaminan dirampas untuk dimusnahkan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Perusahaan mengalami Kerugian sebesar rp. 800.170.000,-.

Pihak yang Berperkara dewi Kusumawati (Karyawan) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara fraud (gadai fiktif)

status Penyelesaian Perkara Telah dilaporkan Ke Polres setempat dan Telah dilakukan Upaya hukum Terhadap Pelaku

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan rp. 916.475.412,-

Pihak yang Berperkara eka Puji lestari (Karyawan) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara fraud (Penggelapan Uang Pencairan Kredit amanah)

status Penyelesaian Perkara Kasus Telah ditangani oleh Kejaksaan negeri Purwokerto, dan Telah sampai dengan Proses 
Penyidikan

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.839.662.836,-.

Pihak yang Berperkara supriyanto (Karyawan) selaku Terdakwa.

Pokok Permasalahan Perkara Penggelapan Bj dan gadai fiktif di Kantor cabang Kendal 

status Penyelesaian Perkara sudah ada Putusan Pidana no. 80/Pid.B/2019 Pn Kendal Tanggal 7 agustus 2019 yang Pada 
Pokoknya Putusannya Berisi Bahwa Terdakwa Bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan 
Karena jabatan dan dijatuhi Penjara 1 Tahun 8 Bulan.

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Tidak ada

Pihak yang Berperkara Teguh Prasetyo (Karyawan) selaku Terlapor;
PT Pegadaian (Persero) selaku Pelapor.

Pokok Permasalahan Perkara melakukan penggelapan dalam jabatan di Kantor cabang sidoarjo

status Penyelesaian Perkara Polsek Porong sedang melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku

Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan Potensi Kerugian Perusahaan sebesar rp.845.646.833,-.

sanKsi aDministRatiF

Di sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak mendapatkan sanksi administratif kepada Perseroan, entitas anak, Dewan Komisaris, 
maupun Direksi, dari pihak otoritas.

PeRmasaLahan huKum PaDa entitas anaK PeRusahaan

Selama tahun 2019, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana Sehingga tidak ada informasi 
terkait dengan pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Perseroan, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi 
yang dikenakan kepada Perseroan.
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aKses informasi dan DaTa Perusahaan

Kebijakan mengenai keterbukaan informasi, Perseroan 
mengacu pada Peraturan Direksi No. 138/DIR-III/2017 tentang 
Sistem Keamanan manajemen Informasi dengan aspek yang 
diatur antara lain sebagai berikut:
1. Informasi yang dikategorikan informasi publik dan informasi 

rahasia Perseroan;
2. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau 

menyampaikan informasi publik;
3. Prosedur pengungkapan informasi Perseroan 

kepada stakeholders.

PenGeLoLa aKses inFoRmasi

Pengelola akses Informasi dan Data Perusahaan dilaksanakan 
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
dengan tugas dan tanggung jawab dibidang perencanaan, 
pelaksanaan, dan pendokumentasian aktivitas komunikasi 
di lingkungan Perseroan. PPID Pusat dijabat oleh Sekretaris 
Perusahaan, sedangkan PPID Wilayah dijabat oleh 
Deputi Operasional.

melalui pelayanan informasi publik ini, masyarakat dapat 
mengakses dan mengetahui informasi mengenai Perseroan, 
proses bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan informasi 
terkait lainnya yang diatur oleh undang-undang.

meDia inFoRmasi Dan KomuniKasi

akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan 
perusahaan, publikasi (press release), produk, aksi korporasi, 
bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya, antara 
lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Website Perseroan www.pegadaian.co.id yang disajikan 
dalam bahasa indonesia dan bahasa Inggris serta 
menyampaikan informasi mengenai:
a. Profil Perusahaan dengan Konten Sejarah Pegadaian, 

Visi dan misi, Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, 
Struktur Kepemilikan, Struktur Grup Perusahaan, 
Penghargaan, Dokumen anggaran Dasar, Profil Direksi, 
Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan
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b. Informasi Produk dengan Konten Produk utama, 
Syariah, Investasi emas dan Produk Lainnya

c. Tata Kelola dengan Konten Kebijakan-Kebijakan 
Perusahaan

d. Laporan Kinerja Perusahaan termasuk Laporan tahunan 
yang dapat diakses melalui website Perusahaan baik 
versi Indonesia maupun versi bahasa inggris (https://
www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan)

e. CSR Pegadaian
f. Berita
g. harga emas
h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2. Call Center 1500 569 atau email 021-80635162 & 021-
8581162 juga dapat melalui sosial media sebagai berikut:

Pegadaian

@Pegadaian

Pegadaian_id

PT Pegadaian Persero

3. Selain itu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi 
PPID sebagai berikut:

PPiD alamat

PPid Pusat jl. Kramat raya no. 162 jakarta Pusat 10430 
Tlp. 021-3155550 ext. 324

PPid wilayah i medan jl. Pegadaian no. 112 medan 20151 sumatera Utara 
Tlp. 061-4567247

PPid wilayah ii Pekanbaru jl. arifin ahmad no.9 gedung nusantara Pekanbaru riau 
Tlp. 0761-5970055

PPid wilayah iii Palembang jl. merdeka no.11 Palembang 30132 sumatera selatan 
Tlp. 0711-361529

PPid wilayah iV Balikpapan jl. jend. sudirman no.38 stalkuda Balikpapan 76114 
Kalimantan Timur Tlp. 0542-762002

PPid wilayah V manado jl. dr. soetomo no.199 Pinaesaan manado 95221 sulawesi 
Utara Tlp. 0431-869262

PPid wilayah Vi makassar jl. Kumala raya no.76/78 Komplek ruko Kumala Blok a 
no.7-9 Kel. Bogaya Kec. Tamalate makassar 90223 
sulawesi selatan Tlp.

PPid wilayah Vii denpasar jl. Puputan no.23c renon denpasar 80226 Bali 
Tlp. 0361-242011 & 0361-242100

PPid wilayah Viii jakarta jl. senen raya no.36 jakarta Pusat 10410 
Tlp. 021-3505190

PPid wilayah iX jakarta jl. senen raya no.36 jakarta Pusat 10410 
Tlp. 021-3507075

PPid wilayah X Bandung jl. Pungkur no.125 Bandung 40252 jawa Barat 
Tlp. 022-4230737

PPid wilayah Xi semarang jl. Ki mangunsarkoro no.7 semarang 50241 jawa Tengah 
Tlp. 024-8415896/97

PPid wilayah Xii surabaya jl. dinoyo no.79 surabaya 60265 jawa Timur 
Tlp. 031-5667816 & 031-5675294
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4. media Internal
Bagi karyawan, Perusahaan membangun komunikasi melalui 2 (dua) bentuk media, yaitu majalah The Gade News, Forum 
Komunikasi Portal Pegadaian. Kedua media ini memberikan wadah bagi karyawan untuk mengetahui kondisi terkini dari 
Perseroan, sekaligus menjadi media sosialisasi atas kebijakan yang diambil top management yang harus diketahui oleh 
karyawan Perseroan.
Selama tahun 2019, Perusahaan telah menerbitkan majalah The Gade News sebanyak 4 (empat) kali

5. Siaran Pers
Selama tahun 2019 Perseroan telah menerbitkan siaran pers (press release) sebanyak 101 kali sebagai bentuk penyampaian 
dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Daftar press release yang telah diterbitkan tahun 2019 antara lain:

no judul release Tanggal Terbit

1 dirut Baru Pegadaian Beri apresiasi nasabah dengan hadiah Total 8,2 Kg emas 19 januari 2019

2 Pegadaian & Tokopedia luncurkan fitur jual Beli emas online 30 januari 2019

3 Pegadaian resmikan Bank sampah jadi emas di menteng 1 februari 2019

4 Pegadaian & 11 Perguruan Tinggi Kerja sama Program magang Bersertifikat 11 februari 2019

5 Pegadaian luncurkan The gade Coffee & gold ke 24 di Bekasi 2 maret 2019

6 raih laba 2, 77 T Pegadaian Terus Kembangkan Bisnis digital 25 maret 2019

7 Pegadaian catatkan rekor mUri, Pembukaan Tabungan emas Terbanyak 6 april 2019

8 Pegadaian Terus Kembangkan generasi muda dengan The gade goes to Campus 6 april 2019

9 Pegadaian Tebar hadiah april emas-Belanja emas nasional 2 mei 2019

10 Pegadaian, garuda indonesia, PTPn iii & Taspen Tandatangani Kerja sama Komersial dalam 
Penerbangan jakarta -denpasar

20 mei 2019

11 Pegadaian raih Penghargaan hr asia best Companies to Work For in asia 2019 14 juni 2019

12 Pegadaian - asdP Kerja sama Pemasaran & Kanai lndustri 25 juli 2019

13 Pegadaian dorong Pembiayaan Umi Bersama Pusat investasi Pemerintah 31 juli 2019

14 Pegadaian makin agresif Bersinergi dengan 12 Perusahaan di surabaya 1 agustus 2019

15 Bangun literasi Keuangan milenial, direktur Pegadaian Berikan Kuliah Umum di agustus iTB 28 agustus 2019

16 Kolaborasi layanan Pegadaian & 21 Perusahaan di Bandung 5 september 2019

17 Pegadaian raih Penghargaan rri BUmn award 26 september 2019

18 Pegadaian raih Penghargaan top 10 business performance Soe 28 oktober 2019

19 Bi gandeng Pegadaian dan BPr Buka layanan Penukaran Uang rupiah 17 oktober 2019

20 Pegadaian memboyong 4 (empat) Penghargaan di ajang indonesia business news award 2019 7 november 2019

21 Pegadaian makin mempermudah Beribadah dan Berwisata 29 november 2019

22 Pegadaian Perkuat Pasar syariah dengan BjB syariah 2 desember 2019

23 Bisa di Pegadaian, Bayar Pajak Kendaraan Tidak Perlu repot lagi 6 desember 2019

6. Pertemuan dengan Stakeholders
Pada tahun 2019, Perseroan melakukan pertemuan dengan Stakeholders dengan Media Gathering yang dilaksanakan pada 
tanggal 25-28 Juli 2019 di Jogjakarta dan Chief Editor Gathering yang dilaksanakan pada 24 april 2019 di Plataran, Jakarta.

aKses informasi dan DaTa Perusahaan
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KoResPonDensi Dan LaPoRan BeRKaLa

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perseroan 
telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada 
pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga 
lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target 
waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh 
dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan 

sebagaimana di atur dalam ketentuan tentang Transparansi 
Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui 
laporan berupa:
•	 Laporan Tahunan;
•	 Laporan Semesteran;
•	 Laporan Triwulanan;
•	 Laporan Bulanan; dan
•	 Laporan Insidentil

Di bawah ini disajikan korespondensi Perseroan dengan Kementerian BumN sebagai Pemegang Saham, Bursa efek Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan dan lembaga terkait lainnya, selama tahun 2019.

laporan Tahunan

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

1 rencana dan realisasi Pengkinian data nasabah PojK 23 Tahun 2019 ojK

2 laporan Penerapan aPU & PPT PBi 19 2017 Bi

3 lhKPn Komisaris, direksi & Pejabat 1 level di bawah direksi (Bod 
office)

PerKPK no 07 Tahun 2016 KPK

4 annual report PojK 29 tahun 2016 ojK

5 rencana Bisnis Tahunan PojK 24 Tahun 2019 ojK

6 laporan rencana Kerja anggaran Perusahaan (rKaP) KeP 101/mBU/2002 BUmn

7 laporan jumlah karyawan PKwT dan PKwTT pada Kantor Pusat Pedoman laporan
Pasal 48 Peraturan daerah no 6 Tahun 
2004 tentang penyelenggaraan fasilitas 
kesejahteraan pekerja di wilayah jakarta 
dan UU 7 no 1981 tentang wajib lapor 
Ketenagakerjaan

dinas Tenaga Kerja 
jakpus

8 laporan rencana literasi & inklusi PojK 76 th 2016 dan se ojK 30 (literasi) 31 
(inklusi) / seojk.07/tahun 2017

ojK

9 laporan realisasi literasi & inklusi PojK 76 th 2016 dan se ojK 30 (literasi) 31 
(inklusi) / seojk.07/tahun 2017

ojK

10 rKa PKBl (https://aplikasi.bumn.go.id) Permen 18/mBU/2014 K-BUmn

11 rKa PKBl (https://aplikasi.bumn.go.id) Permen BUmn no: Per-09/mBU/07/2015 K-BUmn

12 Prognosa Tahun Berjalan Permen 18/mBU/2014 K-BUmn

13 Tahunan audited Permen 18/mBU/2014 K-BUmn

14 laporan PKBl Unggulan surat nomor s-40/d7.mBU/3/07/2019 tanggal 
11 juli 2011

K-BUmn

15 Kuisioner Kertas Kerja Pelaksanaan edukasi (siPedUli) iKnB ojK s-1043/nB.22/2018 ojK

16 Kuisioner Kertas Kerja Penyampaian informasi dalam rangka 
Pemasaran Produk dan/atau layanan jasa Keuangan (siPedUli)

iKnB ojK s-1043/nB.22/2019 ojK

17 Kuisioner Kertas Kerja Perjanjian Baku (siPedUli) iKnB ojK s-1043/nB.22/2018 ojK

18 Kuisioner Kertas Kerja Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 
Konsumen (siPedUli)

iKnB ojK s-1043/nB.22/2018 ojK

19 Kuisioner Kertas Kerja Kerahasiaan dan Keamanan data informasi 
Konsumen (siPedUli)

iKnB ojK s-1043/nB.22/2018 ojK

20 laporan hasil evaluasi Komite audit terhadap pelaksanaan 
pemberian jasa audit oleh akuntan Publik/Kantor akuntan Publik

PojK 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa 
akuntan Publik & Kantor akuntan Publik dalam 
kegiatan jasa Keuangan

ojK
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laporan Tahunan

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

21 laporan Keuangan Konsolidasi kepada dirjen anggaran surat Kemenkeu no s-2960/ag/2012 tanggal 
23 november 2012 perihal Permintaan laporan 
Keuangan

K-BUmn & 
dirjen anggaran 

Kemenkeu

22 Penyampaian risalah rUPs Pengesahan laporan Keuangan audited 
kepada dirjen anggaran

PmK no 190/PmK.02/2017 tentang Tata 
cara Penerimaan negara Bukan Pajak dari 
hasil pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan

K-BUmn & 
dirjen anggaran 

Kemenkeu

23 Penyampaian bukti setor Pembayaran deviden kepada dirjen 
anggaran

PmK no 190/PmK.02/2017 tentang Tata 
cara Penerimaan negara Bukan Pajak dari 
hasil pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan

K-BUmn & 
dirjen anggaran 

Kemenkeu

24 laporan neraca dan Perubahan modal surat Kepala departemen surveilans Bi 
no.20/871/dssK/srt/B Tanggal 07 juni 2018

Bi

25 sPT Tahunan PPh Badan (PPh Pasal 25/29) UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
Pasal 25/29

ditjen Pajak (e-sPT)

laporan semesteran

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

1 laporan Keuangan Konsolidasi kepada Bursa efek indonesia Peraturan Pencatatan Bursa efek indonesia 
(d/h PT Bursa efek surabaya) no i.a.3 tentang 
Kewajiban Pelaporan emiten huruf a.df (terkait 
penyampaian laporan Keuangan Berkala)

Bei

2 laporan Keuangan Konsolidasi kepada ojK Pengawas Pasar modal Bapepam no X.K.2 tahun 2011 tentang laporan 
Keuangan Berkala emiten & Perusahaan Publik

ojK Pengawas 
Pasar modal

3 laporan Pengawasan realisasi Bisnis PojK 24 tahun 2019 ojK

4 laporan realisasi Bisnis (memo 652 c) PojK 24 tahun 2019 ojK

5 surat Utang Pemerintah (sUP) 005 PmK nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Pembiayaan Ultra mikro

dirj. 
Perbendaharaan 

Kemenkeu

laporan Triwulanan

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

1 laporan Keuangan Konsolidasi kepada Bank indonesia Peraturan Pencatatan Bursa efek indonesia 
(d/h PT Bursa efek surabaya) no i.a.3 tentang 
Kewajiban Pelaporan emiten huruf a.df (terkait 
penyampaian laporan Keuangan Berkala)

Bi

2 laporan laba rugi Corporate (lTdBB) surat Kepala departemen surveilans Bi 
no.20/871/dssK/srt/B Tanggal 07 juni 2018

Bi

3 laporan manajemen Perusahaan (silaBa) Peraturan menteri BUmn no Per-18/
mBU/10/2014 tentang Penyampaian data, 
laporan, dan dokumen Badan Usaha milik 
negara secara elektronik

BUmn

4 laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah se Bi 14/23 dasP 27 juni 2013 Bi

5 laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah 
(siPedUli)

PojK 1 tahun 2013 ojK

6 laporan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja 
(P2K3)

Permenaker 4 Tahun 1987 dinas Tenaga 
Kerja jakpus

7 laporan Keuangan Triwulan Permen 18/mBU/2014 K-BUmn

8 laporan siPesaT PojK 12 tahun 2017 PPaTK

aKses informasi dan DaTa Perusahaan
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laporan Bulanan

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

1 laporan Keuangan Konsolidasi ojK iKnB PojK 3/PojK.05/2013 ojK

2 Pelaporan Pajak masa:
•	 sPT 21
•	 sPT 22
•	 sPT 23/26
•	 sPT Pasal 4 ayat 2

UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 
21, 22, 23, 4.

dirjen Pajak (e-PPT)

3 •	 sPT PPn masukan
•	 sPT PPn Keluaran

UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan nilai. dirjen Pajak 
(e-PPT)

4 laporan data Pendukung (outstanding loans, nasabah, 
optimalisasi aset)

surat ojK s-49/nB.2222016 tanggal 19 juli 2016 ojK

5 laporan Keuangan Unit syariah se ojK no 5 tahun 2019 direktur iKnB 
syariah

6 Transfer dana (lTdBB) PBi 14 tahun 2012 Bi

7 fraud Transfer dana (lTdBB) PBi 14 tahun 2012 Bi

8 Penyaluran Kredit Ultra mikro (Umi) PmK nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan 
Ultra mikro

BlU PiP

9 laporan evaluasi Pelaksanaan piloting gadai efek PojK 22 tahun 2017 / s-4928/nB.111/2019 tanggal 7 
november

ojK

10 laporan data Pendukung (outstanding loans, nasabah, 
optimalisasi aset)

surat ojK s-49/nB.2222016 tanggal 19 juli 2016 ojK

11 laporan data Pendukung (outstanding loans, nasabah, 
optimalisasi aset)

surat ojK s-49/nB.2222016 tanggal 19 juli 2016 ojK

laporan insidentil

no Perihal Pedoman laporan Tujuan Pelaporan 
(instansi)

1 hasil Tindak lanjut Temuan audit atau Permintaan regulator surat no 21/973/jkt/srt/B 13 november 2019 perihal 
Permintaan informasi dan/atau dokumen terkait 
aktivitas Transfer dana

Bi

2 Permintaan data Transaksi nasabah Terkait dTToT & dPPsPm PojK 23 tahun 2019 PPaTK

3 Permintaan data Khusus PojK 23 tahun 2019 ojK

4 Pengkinian Pedoman aPU & PPT PojK 23 tahun 2019 ojK

5 BUmn hadir untuk negeri siswa mengenal nusantara

Permen 18/mBU/2014 K-BUmn

6 BUmn hadir untuk negeri safari ramdhan

7 BUmn hadir untuk negeri mudik gratis

8 BUmn hadir untuk negeri hUT ri

9 BUmn hadir untuk negeri Perayaan natal

10 Perubahan susunan direksi & dekom melalui portal dan surat PojK 33 tahun 2014 tentang direksi & dekom 
emiten/Perusahaan Publik

Bei

11 hasil rUPs Tahunan melalui portal Bei PojK 32 tahun 2014 (29agustus) Bei

12 informasi yang perlu diketahui publik melalui portal Pegadaian 
(pembayaran/pelunasan obligasi)

PojK nomor 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan 
informasi emiten

Bei

13 Perubahan sekretaris & Kepala sPi Perusahaan melalui portal PojK no 31/PojK.04/2015 Bei

14 highlight kejadian perampokan dan pencurian (PamKor) moU Pegadaian & Polri Baharkam & 
Bareskrim

15 laporan Penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor akuntan 
Publik (KaP) kepada ojK iKnB

PojK 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan jasa 
akuntan Publik & Kantor akuntan Publik dalam 
kegiatan jasa Keuangan

ojK
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Kode eTiK: sTanDar eTika Perusahaan

Kode etik Perusahaan merupakan sekumpulan komitmen 
yang terdiri dari standar etika bisnis Perseroan dan panduan 
etika kerja karyawan yang disusun untuk mempengaruhi, 
membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku 
dengan budaya dan nilai-nilai Perseroan dalam mencapai 
Visi dan misi Perseroan.

Kode etik Perusahaan diatur dalam Pedoman Standar etika 
Perusahaan (Code of Conduct) sebagaimana Keputusan 
Dewan Komisaris No.21/KeP/DK.GD/12/2017 dan Peraturan 
Direksi No.40 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar etika 
Perusahaan (Code of Conduct) tanggal 28 Desember 2017.

Tujuan penerapan Kode etik Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam 

melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku 
bagi seluruh insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam 
berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak;

2. Sebagai landasan etis dalam berpikir dan mengambil 
keputusan yang terkait dengan Perseroan;

3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung 
lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan 
perilaku-perilaku etis dari seluruh insan Pegadaian;

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perseroan 
dan insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan 
mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan 
wacana mengenai etika.

PoKoK-PoKoK PeDoman stanDaR etiKa 
PeRusahaan

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Standar etika 
Perusahaan, secara garis besar memuat panduan etika 
bisnis Perseroan dan etika kerja karyawan Perseroan 
yang menjabarkan dasar perilaku seluruh insan Perseroan 
dalam mencapai Visi dan misi Perseroan. Standar etika 
Perusahaan mencakup:
1. Pengakuan Persamaan hak asasi manusia;
2. Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja;
3. Kesempatan Kerja yang adil;
4. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest);
5. memberi dan menerima hadiah;
6. aspirasi Politik;
7. hubungan dengan Pemegang Saham dan 

Pemangku Kepentingan;
8. Pr insip Keterbukaan Informasi dan menjaga 

Kerahasiaan Informasi;
9. Pengelolaan aset Perusahaan;
10. hak atas Kekayaan Intelektual (haKI).

PemBeRLaKuan stanDaR etiKa 
PeRusahaan

Pedoman Standar etika Perusahaan berlaku untuk seluruh 
individu yang bertindak atas nama Perseroan, entitas anak, 
Pemegang Saham, serta menjadi acuan seluruh pemangku 
kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan 
Perseroan. Penerapan Pedoman Standar etika Perusahaan 
secara konsisten diharapkan dapat mendorong terwujudnya 
perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut 
dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan 
rekan sekerja maupun para mitra kerja.

PeRnyataan KePatuhan teRhaDaP 
PeDoman stanDaR etiKa PeRusahaan

Perseroan berupaya menegakkan Pedoman Standar etika 
Perusahaan dengan melakukan penandatanganan Pernyataan 
Kepatuhan terhadap Pedoman Standar etika Perusahaan oleh 
seluruh insan Perseroan dengan form yang telah disediakan 
Perseroan. Berikut data penandatanganan Pernyataan 
Kepatuhan terhadap pedoman Standar etika Perusahaan 
untuk periode 2019.

insan Perusahaan jumlah Orang
Tanda Tangan 

komitmen 
COC

%

direksi 6 6 100%

dewan Komisaris 5 5 100%

Karyawan 764 754 98,69%
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Rekapitulasi Penandatanganan Komitmen Penerapan Code Of Conduct (CoC) untuk Kantor Pusat tahun 2019

nama Divisi
jumlah insan Pegadaian jumlah lembar komitmen

Pejabat non-Pejabat Pejabat non-Pejabat

satuan Pengawasan intern 209 16 209 13

sekretaris Perusahaan 11 15 11 15

divisi Produk gadai 7 4 7 4

divisi Produk emas 6 7 5 7

Unit Usaha syariah 6 17 6 17

divisi Produk mikro fidusia 7 3 7 3

divisi Pemasaran 7 7 7 7

divisi jaringan & operasional 16 12 16 12

divisi Penjualan 7 3 7 3

divisi Kemitraan & Bina lingkungan 7 5 7 5

divisi Perencanaan strategis 6 5 6 5

divisi akuntansi 8 8 8 8

divisi Tresuri 10 15 10 15

divisi manajemen Kinerja Perusahaan 7 6 7 6

divisi arsitektur & Perencanaan iT 12 7 12 7

divisi operasional & infrastruktur iT 16 31 16 31

divisi iT Solution 15 18 15 18

divisi digital Service & partnership

formasi belum terisidivisi digital Center of excellence

divisi micro & Consumer lending

divisi Produk Fee based 5 5 5 5

divisi operasional human Capital 14 12 14 12

divisi strategi human Capital 10 27 10 27

divisi Pegadaian Corporate University 17 11 15 7

divisi hukum 20 17 20 17

divisi procurement & Pengelolaan aset Tetap 15 16 15 16

divisi risiko Kredit & asuransi 3 1 3 1

divisi operation & erm 4 0 4 0

divisi Compliance 4 2 4 2

divisi innovation Squad 11 4 11 4

divisi Pmo & Change management 4 9 4 9

divisi Budaya Kerja 6 8 6 8

Tim Pembangunan The gade tower 2 1 2 1

jumlah 472 292 469 285
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Rekapitulasi Penandatanganan Komitmen Penerapan Code of Conduct (CoC) untuk Kantor Wilayah tahun 2019

nama kanwil
jumlah insan Pegadaian jumlah lembar komitmen

Pejabat non-Pejabat Pejabat non-Pejabat

Kanwil i medan 83 1.010 83 1.009

Kanwil ii Pekanbaru 72 577 70 567

Kanwil iii Palembang 85 1.407 85 1.407

Kanwil iV Balikpapan 104 862 104 862

Kanwil V manado 100 1.267 100 1.264

Kanwil Vi makassar 133 1.113 133 1.089

Kanwil Vii denpasar 90 1.405 83 1.386

Kanwil Viii jakarta 117 949 59 311

Kanwil iX jakarta 74 1.370 74 1.370

Kanwil X Bandung 103 1.717 103 1.715

Kanwil Xi semarang 130 1.074 130 1.074

Kanwil Xii surabaya 153 1.830 153 1.829

jumlah 1.244 14.581 1.177 13.883

Kode eTiK: sTanDar eTika Perusahaan
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PenyeBaRLuasan stanDaR etiKa 
PeRusahaan

Perseroan berupaya menyebarluaskan Standar etika 
Perusahaan secara merata kepada seluruh komponen 
Perseroan dalam rangka memberikan pemahaman yang 
optimal agar Standar etika Perusahaan mampu dimengerti 
dan dipatuhi. Beberapa langkah yang diterapkan untuk 
mensosialisasikan berbagai prinsip serta Standar etika 
Perusahaan, antara lain melalui:
1. Pendistribusian Standar etika Perusahaan kepada 

internal Perseroan;
2. Sosialisasi dan seminar bagi karyawan;
3. Sosialisasi pada saat proses perekrutan;
4. melalui pemasangan banner maupun spanduk;
5. melalui berbagai baliho;
6. melalui iklan pada media cetak dan elektronik.

Di tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan pengukuran 
dalam tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi & SeVP, 
Organ Dewan Komisaris, dan karyawan terhadap Pedoman 
GCG Code dan CoC. hasil pengukuran tingkat pemahaman 
GCG Code dan CoC menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, 
Direksi & SeVP, Organ Dewan Komisaris, dan Karyawan telah 
memiliki tingkat pemahaman yang “Sangat Baik”.

responden Pemahaman
GCG Code

Pemahaman
CoC

dewan Komisaris 100,00% 100,00%

organ dewan 
Komisaris

96,67% 98,33%

direksi & seVP 98,75% 100,00%

Karyawan 90,90% 95,33%

PeneGaKan PeDoman stanDaR etiKa 
PeRusahaan

Penegakan Pedoman Standar etika Perusahaan dilakukan 
melalui penerapan aturan yang berlaku kepada seluruh 
manajemen dan karyawan Perseroan, di antaranya yaitu:
1. Seluruh organ dan pegawai Perusahaan wajib patuh 

terhadap Standar etika Perseroan serta hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Perseroan menjamin dan memastikan bahwa setiap 
kegiatan operasional Perseroan serta hubungan Perseroan 
dengan karyawan dan masyarakat tidak akan melanggar 
prinsip-prinsip hak asasi manusia;

3. Perseroan berkomitmen tinggi untuk menciptakan 
keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang sehat bagi 
karyawan dan masyarakat yang berinteraksi dengan 
lingkungan kerja Perseroan;

4. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan kerja yang 
adil bagi masyarakat dan menolak praktik diskriminasi 
manusia (suku, agama, ras dan antar golongan). 
Perusahaan menerapkan prinsip perlakuan yang adil bagi 
insan Pegadaian dalam bekerja dan pengembangan diri 
berdasarkan kompetensi yang dimiliki;

5. Perseroan berkomitmen bahwa setiap kegiatan Perseroan 
bebas dari konflik kepentingan dengan kegiatan individu 
insan Pegadaian;

6. Perseroan berkomitmen untuk tidak memberikan atau 
menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung 
hadiah/suap kepada para pihak yang berhubungan 
dengan Perseroan, di mana pemberian tersebut diketahui 
atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau 
menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya;

7. Perseroan menghormati aspirasi dan pandangan politik 
insan Pegadaian dan menjamin pelaksanaan hak tersebut 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Perseroan menjamin bahwa pemegang saham dan investor 
mendapatkan perlakuan yang setara sesuai serta dapat 
menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan anggaran 
Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Perseroan menjamin menyampaikan 
informasi material yang lengkap dan akurat mengenai 
Perseroan kepada setiap pemegang saham dan memenuhi 
semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat 
umum Pemegang Saham (RuPS);
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9. Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan 
baik dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah 
(regulator) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan 
perundangan yang berlaku;

10. Perseroan berkomitmen selalu menyampaikan informasi 
yang benar dan akurat terhadap keputusan pengajuan 
kredit dan penerbitan obligasi. Perseroan berkomitmen 
dalam membuat perikatan selalu dilandasi dengan itikad 
baik dan prinsip saling menguntungkan;

11. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan sesuai harapan nasabah/debitur. Perseroan 
berkomitmen senantiasa memenuhi hak-hak nasabah/
debitur secara konsisten;

12. Perseroan berkomitmen untuk memberikan kesempatan 
yang sama kepada seluruh rekanan/vendor sebagai mitra 
bisnis, saling menguntungkan,legal dan efisien dengan 
tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG;

13. Perseroan berkomitmen untuk turut serta berpartisipasi 
dalam mendorong perkembangan masyarakat di sekitar 
unit kerja Perseroan dan meningkatkan tanggung jawab 
sosial kepada masyarakat;

14. Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan informasi 
yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan 
dengan benar, akurat dan tepat waktu;

15. Perseroan berkomitmen untuk menjaga, mengelola 
dan menggunakan data/informasi yang karena sifatnya 
wajib dirahasiakan;

16. Perseroan memastikan bahwa seluruh aset Perseroan 
diperoleh dan dikelola dengan baik serta penggunaannya 
semata-mata untuk kepentingan Perseroan;

17. Perseroan berkomitmen melindungi kekayaan intelektual 
Perseroan sebagai aset yang harus dijaga dengan 
semestinya, serta menghormati hak kekayaan intelektual 
perusahaan/pihak lain.

Jenis sanKsi Dan JumLah 
PeLanGGaRan PeDoman stanDaR etiKa 
PeRusahaan

Segala pelanggaran atas Pedoman Standar etika Perusahaan 
akan dikenakan sanksi berupa tindakan Teguran, Peringatan, 
Pengunduran Diri dan Pemutusan hubungan Kerja (PhK). 
Penerapan sanksi didasarkan pada kategori pelanggaran 
yang dilakukan. Berikut daftar kategori pelanggaran berikut 
sanksi yang diberikan:

no kategori Pelanggaran jenis sanksi

1 PKB 29/2017 Pasal 185 ayat 1,2,3. Peringatan 1

2 PKB 29/2017 Pasal 186 ayat 1,2,3 Peringatan 2

3 PKB 29/2017 Pasal 187 ayat 1 dan 2 Peringatan 3

4 PKB 29/2017 Pasal 202 ayat 1 huruf f Pengunduran diri

5 PKB 29/2017 Pasal 200 sampai 
dengan Pasal 202

Pemutusan hubungan 
Kerja (PhK).

eVaLuasi Dan MONITORING tinDaK 
LanJut PeLanGGaRan PeDoman 
stanDaR etiKa PeRusahaan

Setiap tahunnya Perseroan selalu mengevaluasi dan 
memonitor terhadap pelanggaran Pedoman Standar etika 
Perusahaan. Berikut daftar pengenaan sanksi atas pelanggar 
Standar etika Perusahaan:

no sanksi 2018 2019

1 Peringatan 1 54 103

2 Peringatan 2 63 57

3 Peringatan 3 24 34

4 Pengunduran diri 195 202

5 PhK 67 409

Kode eTiK: sTanDar eTika Perusahaan
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BuDaya PeRusahaan

Budaya Perusahaan yang baru berdasarkan Peraturan Direksi No. 114/DIR IV/2018 tentang Budaya Perusahaan. Budaya 
Perusahaan ini harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu G-Values.

Nilai-Nilai G-Values meliputi:
integrity : memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, serta terdapat kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan.

professional : selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan secara 
efektif dan efisien.

mutual trust : menciptakan keyakinan bersama secara terbuka, transparan, kolaboratif, dan tidak sungkan serta memelihara budaya 
sating menghargai di antara karyawan untuk mencapai tujuan Perseroan.

Customer Focus : memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (internal, eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan 
pelanggan sebagai fokus utama

Social value : Bertindak berlandaskan manfaat untuk peduli dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama baik Perseroan.

Budaya Perusahaan yang tercermin dalam nilai budaya G-Values diterjemahkan sebagai berikut:
nilai Perilaku utama kata kunci

integrity •	 senantiasa bersikap jujur, tulus, dan objektif
•	 Bertindak konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan

•	 jujur, tutus dan objektif
•	 Konsisten.

professional •	 senantiasa memiliki inisiatif, gesit dalam menyesuaikan 
perubahan kondisi untuk penyempurnaan dan inovasi dengan 
memanfaatkan teknologi terkini.

•	 memiliki jiwa entrepreneurship dan global mindset dalam 
mengambil keputusan bisnis.

•	 menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik penuh komitmen, 
serta tetap dalam koridor aturan yang berlaku

•	 lnisiatif, gesit dan inovatif

•	 entrepreneurship & global mindset

•	 Comply, Commitment & excellent.

mutual trust •	 menciptakan keyakinan bersama, terbuka & transparan dalam 
mencapai tujuan Perseroan.

•	 mengutamakan semangat kolaboratif untuk sinergi dan saling 
menghargai antar karyawan.

•	 Tidak sungkan memberikan atau menerima masukan dan 
kritik

•	 Terbuka dan transparan

•	 Kolaboratif dan saling menghargai

•	 Tidak sungkan

Customer Focus •	 fokus pada pelayanan bagi pelanggan untuk memberikan 
solusi terbaik melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan

•	 Berorientasi pada solusi dan melebihi 
ekspektasi pelanggan

Social value •	 Peduli dan memberikan manfaat kepada lingkungan serta 
nama baik Perseroan

•	 Peduli dan memberikan manfaat kepada 
lingkungan serta nama baik Perseroan
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Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan Pegadaian 
senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai 
sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. 
Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim 
usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun 
perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik 
kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu 
mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan 
pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Perseroan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang 
antikorupsi seperti yang tertulis dalam undang-undang No. 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No. 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Selama tahun 2019 kegiatan kampanye antikorupsi dilakukan 
melalui: Pemutaran Video Tron antikorupsi di Kantor Pusat dan 
Social Media Perseroan.

imPlemenTasi PraKTiK anTi kOruPsi

Perseroan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian 
Gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi 
Nomor 75 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan wujud 
komitmen Perseroan untuk dapat mengartikan korupsi 
secara definitif hingga ke pemahaman yang paling sederhana. 
melalui pedoman ini, Perseroan mendorong seluruh Insan 
Pegadaian untuk dapat berkomitmen menerapkan Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja; termasuk ketika 
berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.

adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit 
Pengendalian Gratifikasi (uPG) selama tahun 2019 adalah:
1. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi kepada Insan 

Pegadaian di Kantor Wilayah seluruh Indonesia melalui 
pendistribusian pedoman melalui arsip digital pada website 
Perseroan dan Laporan Tahunan.

2. Pengukuran tingkat pemahaman Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi oleh Dewan Komisaris, Direksi & SeVP, Organ 
Dewan Komisaris, dan Karyawan. Dari hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Direksi & SeVP, 
Organ Dewan Komisaris, dan Karyawan mempunyai 
pemahaman yang “Sangat Baik”, dengan rincian 
sebagai berikut:

responden Pemahaman gratifikasi

dewan Komisaris 98,33%

direksi & seVP 98,33%

organ dewan Komisaris 97,50%

Karyawan 92,40%

Pengendalian graTiFikasi
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laPoran harTa KeKayaan 
Penyelenggara negara

PRinsiP DasaR LaPoRan haRta 
KeKayaan PenyeLenGGaRa neGaRa

Sebagai BumN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah 
Indonesia, Perseroan wajib menaati peraturan perundang-
undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat 
pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal 
adalah kewajiban Laporan harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LhKPN).

LhKPN merupakan daftar seluruh harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LhKPN 
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KeP 07/
KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan 
dan Pengumuman Laporan harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara. undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang 
KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi 
antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap 
LhKPN. Selain itu, undang-undang No. 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa 
setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan 
harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan 
serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah 
menjabat. Dalam undang-undang No. 28 Tahun 1999 pasal 
2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain 
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 
penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, 
dan pejabat struktural lainnya pada Badan usaha milik Negara 
(BumN) dan Badan usaha milik Daerah (BumD).

Pemeriksaan LhKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan 
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-
asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 
Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan 
kekayaannya melalui formulir LhKPN yang telah disediakan 
KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat 
menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, 
jenis dan nilai harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, 
cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

DasaR huKum Dan PeRatuRan DaLam 
meneRaPKan LhKPn Di PeRusahaan

Dalam menerapkan LhKPN, Perseroan menimbang beberapa 
dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang 
penerapan LhKPN di lingkungan Perseroan. Dasar hukum 
tersebut yaitu:
1. undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme.

2. undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan menteri Negara BumN No. PeR-01/BumN/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada Badan usaha milik 
Negara, dan perubahannya.

4. Keputusan Sekretaris menteri BumN No. SK-16/S.mBu/2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas 
Penerapan GCG yang baik.

PenyamPaian LaPoRan haRta 
KeKayaan PeJaBat neGaRa (LhKPn)

Perseroan memiliki Kebijakan Kepatuhan Pelaporan harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, 
Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diatur 
dalam Peraturan Direksi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata 
cara pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan Pengelolaan 
Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LhKPN).

Kebijakan LhKPN tersebut juga mengatur tentang Jabatan 
dalam organisasi Perseroan yang ditetapkan sebagai 
Penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan 
LhKPN kepada KPK; Pejabat perusahaan yang ditugaskan 
melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan 
pengelolaan LhKPN di lingkungan Perseroan; Pengenaan 
sanksi terhadap penyelenggara Negara yang belum 
menyampaikan LhKPN sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit Pengelola 
LhKPN selama tahun 2019 adalah:
1. Sosialisasi LhKPN & asistensi Pengisian e-LhKPN PT 

Pegadaian (Persero) tanggal 18 Februari 2019 guna 
memberikan pemahaman kepada Wajib Lapor.

2. Penyampaian LhKPN secara tepat waktu sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari 59 
pejabat wajib secara keseluruhan telah melaporkan LhKPN.
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Pengadaan Barang Dan jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa selalu 
mengedepankan prinsip nilai-nilai dan etika kerja yang sejalan 
dengan visi dan misi Perseroan, meliputi efektif, efisien, 
kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, kehati-hatian, 
kemandirian, integritas, dan berwawasan Health, Safety, and 
Environment (hSe).

Perseroan senantiasa menekankan etika kerja dalam prosedur 
dan pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi 
kejujuran, kemandirian, dan kerahasiaan. Perseroan juga 
berupaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan 
antara pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak 
langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.

stRuKtuR oRGanisasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Perseroan 
dilaksanakan oleh Divisi Procurement dan Pengelola aset 
Tetap (PPaT) dan Fungsi Pengadaan di masing-masing Divisi 
sesuai batas kewenangan nilai pengadaan.

Divisi Procurement dan Pengelola aset Tetap (PPaT) merupakan 
bagian dari Direktorat SDm dan hukum yang bertanggung 
jawab terselenggaranya proses pengadaan secara efisien dan 
efektif dengan mengedepankan prinsip dan etika pengadaan 
serta asas Good Corporate Governance (GCG) yang baik.

KeBiJaKan PenGaDaan BaRanG Dan 
Jasa

Kebijakan pengadaan barang dan/atau Jasa Perseroan diatur 
melalui Peraturan Direksi Nomor 22 tahun 2017 tanggal 10 
Oktober 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau 
Jasa serta Peraturan Direksi Nomor 120 tahun 2019 tanggal 
30 agustus 2019 tentang Batas Kewenangan Pengadaan 
Barang dan/atau Jasa.

adapun untuk informasi mengenai pengadaan yang dilakukan 
Perseroan beserta perkembangannya diinfokan secara publik 
dalam website Perseroan https://www.pegadaian.co.id/
pengadaan.

PRinsiP Dan etiKa PeRusahaan DaLam 
PenGaDaan BaRanG Dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa senantiasa 
didasarkan pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang 
dan/atau jasa. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan/atau jasa 
terdiri dari efisien, efektif,

KomPetitiF, tRansPaRan, aDiL Dan 
WaJaR, aKuntaBeL Dan teRBuKa.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan/atau jasa juga harus mematuhi etika dan Pakta 
Integritas sebagai berikut:
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 
tercapainya sasaran pengadaan barang dan/atau jasa.

2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa 
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/
atau jasa

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para 
pihak

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang 
dan/atau jasa

6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran Keuangan dan kerugian Perseroan

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan Perseroan

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui 
atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang 
dan/atau jasa.
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PeRenCanaan PenGaDaan

Proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan Perseroan dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
no Metode Penjelasan

1 swakelola Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan 
tenaga sendiri dan atau tenaga dari luar beserta peralatan kerjanya

2 Pengadaan jasa langsung semua pengadaan jasa dengan batasan nilai yang ditetapkan dalam Peraturan direksi tentang Batas 
Kewenangan Pengadaan

3 Pembelian langsung Pembelian barang yang dilakukan secara langsung maupun secara elektronik dengan batasan nilai 
yang ditetapkan dalam Peraturan direksi tentang Batas Kewenangan Pengadaan

4 Pemilihan langsung Pengadaan barang dan/atau jasa tanpa melalui pelelangan, yang dilakukan dengan mengundang 
sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan, sehingga 
diperoleh harga dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan

5 Pelelangan metode pemilihan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terbuka melalui website Perseroan 
dan papan pengumuman resmi Perseroan, sehingga dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya

6 Penunjukan langsung Pengadaan barang dan/atau jasa dengan kriteria tertentu yang secara langsung dilakukan dengan 
menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa sebagai calon pelaksana pekerjaan

seLeKsi PenyeDia BaRanG Dan Jasa

Guna mendapatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai 
dengan yang dibutuhkan perusahaan, Perseroan senantiasa 
menerapkan Penilaian Rekanan yang dilakukan oleh Panitia/
Penjabat pengadaan terhadap kinerja rekanan selama dalam 
proses pengadaan barang dan/atau jasa ataupun pada pasca 
pengadaan barang dan/atau jasa yang meliputi harga, Kualitas, 
Kuantitas, Waktu Pengiriman dan Pelayanan.

untuk menjadi penyedia barang dan/atau jasa, calon 
penyedia barang dan/atau jasa, calon penyedia barang 
dan/atau jasa harus memiliki sertifikat DRm (Daftar Rekanan 
mampu) Perseroan dengan cara mendaftar menjadi rekanan 
melalui htpp://eproc.pegadaian.co.id dan melengkapi 
persyaratan untuk mendapatkan konfirmasi/approval dari 
Divisi Procurement di Kantor Pusat datu Bagian Logistik pada 
Kantor Wilayah.

SuRVEy KePuasan PemasoK

Perseroan senantiasa melakukan standarisasi dan program 
yang dapat mengoptimalkan kualitas rekanan dalam bekerja 
sama dengan Perseroan melalui survey pemasok setiap 
tahunnya. Pada tahun 2019 survey pemasok dilakukan oleh 
pihak internal Perseroan dengan melibatkan 54 pemasok, 
dimana 10 (sepuluh) pemasok dengan Kategori “Sangat Baik”, 
37 Pemasok dengan Kategori “Baik”, 6 (enam) Pemasok 
dengan Kategori “Cukup Baik” dan 1 (satu) pemasok dengan 
Kategori “Kurang Baik”.

Selain itu, Pemasok juga melakukan penilaian terhadap proses 
pengadaan dan kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan 
dengan melibatkan 30 terbilang (tiga puluh) Pemasok, dimana 
10 terbilang (sepuluh) Pemasok menilai proses pengadaan dan 
Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Perseroan dengan 
kategori “Sangat Baik”, 16 terbilang (enam belas) Pemasok 
menilai dengan kategori “Cukup Baik”, 3 (tiga) Pemasok menilai 
dengan kategori “Baik” dan 1 (satu) Pemasok menilai dengan 
kategori “Kurang Baik”.
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KeGiatan PenGaDaan BaRanG Dan Jasa

Kegiatan Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan membaginya dalam beberapa kategori yang meliputi Pengadaan 
Teknologi Informasi (TI), Pengadaan Jasa, Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Sepanjang tahun 2019, Divisi Procurement dan Pengelola aset Tetap (PPaT) telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan 
melaksanakan proses pengadaan sebagai berikut:

no kategori Pengadaan jumlah Pengadaan nilai Pengadaan
(rp)

1 Pengadaan Teknologi informasi (Ti), 38 588.919.091.000

2 Pengadaan jasa 51 486.095.555.962

3 Pengadaan Barang 12 35.067.572.810

4 Pengadaan jasa Konstruksi 9 31.136.198.340

total 110 1.141.218.418.112

Pengadaan Barang Dan jasa
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WhiStlebloWing systeM

Sebagai wujud dan kesadaran Perseroan terhadap kebutuhan 
pengembangan etika dan Perilaku bersih maka Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan mengeluarkan Pedoman Sistem 
Pelaporan Pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Direksi No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) tanggal 
5 Desember 2018.

mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran merupakan 
hal yang mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau 
potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak Stakeholders 
dengan Perseroan. Secara internal Perseroan, pelaporan 
pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan 
Perseroan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah 
terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya 
ke pihak yang dapat menanganinya. hai ini diharapkan akan 
mengurangi budaya “diam” menuju kearah budaya “kejujuran”, 
“keberanian”, “kepedulian”, dan “Keterbukaan”.

PenetaPan PeDoman sistem 
PeLaPoRan PeLanGGaRan PeGaDaian

Perseroan telah memiliki Pedoman Sistem Pelaporan 
Pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Direksi No 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pelaporan 
Pelanggaran (Whistleblowing System). Pedoman ini digunakan 
sebagai acuan untuk melakukan kegiatan untuk menampung, 
mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas 
informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan 
pelanggaran, yaitu segala tindakan dalam penyelenggaraan 
kegiatan Perseroan yang bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan, Pedoman 
Standar Perilaku, dan etika bisnis yang sehat.
 
Jenis PeLanGGaRan yanG DaPat 
DiLaPoRKan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim 
Pengelola Whistleblowing System merupakan tindakan dugaan 
pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan yang dilakukan 
oleh Pejabat/Karyawan PT Pegadaian (Persero), yaitu:
•	 Fraud;
•	 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
•	 Pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;
•	 Pelanggaran atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan 

kebijakan perusahaan yang berlaku;
•	 Pelanggaran atas Code of Conduct atau Tata 

Nilai Perusahaan;

•	 Gratifikasi;
•	 Benturan kepentingan (conflict of interest).

saLuRan PenGaDuan

Perseroan menyediakan media cara pelaporan pengaduan 
pelanggaran melalui telepon, faks, SmS, email maupun 
surat. Disamping itu Perseroan juga telah membangun 
situs web khusus WBS untuk memudahkan pihak pelapor 
mengirimkan pengaduan dan memantau hasil pengaduan 
tersebut. Pelapor juga dapat membuat pelaporan dan dapat 
mengirimkan laporan kepada Tim Whistleblowing System 
dengan menggunakan sarana:

Telepon : 021 - 315 1086

email : whistle.blower@pegadaian.co.id

Website : https.wbs.pegadaian.co.id

Fax : 021 - 315 1086

Kode Pos : kotak pos 1090, jakarta 10010

surat rahasia : Kepada Kepala satuan Pengawasan intern
PT Pegadaian (Persero)
jl. Kramat raya 162 jakarta Pusat 10430

PeRLinDunGan BaGi PeLaPoR

Perseroan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada 
pelapor dalam melakukan proses setiap pelaporan pengaduan 
dengan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas 
praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional.

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta 
memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk 
ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan 
dari pihak manapun, sepanjang Pelapor dapat menjaga 
kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.

Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk 
Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun 
pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan 
pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

Perseroan melindungi kerahasiaan bagi setiap pelapor dengan 
memberikan akses langsung melalui situs web, dan melalui 
log in dengan menggunakan user name dan password atau 
dengan menggunakan nama yang dirahasiakan.
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PihaK yanG menGeLoLa PenGaDuan

Penanganan pengaduan dikelola oleh Satuan Pengawasan 
Intern (SPI) dengan dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan 
Pelanggaran yang independen yang ditetapkan oleh Direktur 
utama berdasarkan Keputusan Direksi No.5/KeP/2019 tentang 
Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran tanggal 5 
april 2019. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola 
Sistem Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab kepada 
Direktur utama.

Tugas – tugas Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran 
tersebut adalah:
1. menerima laporan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi 

dan membuat tanda terima pelaporan dugaan pelanggaran.
2. melakukan evaluasi atas laporan dugaan pelaporan 

pelanggaran yang masuk.
3. memutuskan apakah laporan perlu ditindaklanjuti 

atau tidak.
4. menjaga kerahasiaan setiap pelaporan dugaan pelaporan 

dugaan pelanggaran yang masuk.
5. membuat Laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran secara 

berkala/triwulanan kepada Direktur utama termasuk jumlah 
pengaduan, laporan perkembangan terhadap tindak lanjut 
kasus-kasus/laporan yang diterima dan ditindaklanjuti pada 
periode sebelumnya.

meKanisme PenyamPaian PenGaDuan 
Dan PenanGanan PenGaDuan yanG 
masuK meLaLui sistem PeLaPoRan 
PeLanGGaRan

Penanganan pengaduan pelaporan pelanggaran tercermin 
pada Skema mekanisme Pengaduan Pelanggaran 
sebagai berikut:

mekanisme sistem Pengaduan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran

Verifikasi Pelaporan Direktur utama

Dewan Komisaris

internal audit unit

Verifikasi Pelaporan

Setiap laporan pengaduan yang masuk dievaluasi oleh Tim dan selanjutnya dilakukan proses investigasi oleh Tim Investigasi. 
apabila pejabat yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang diatur Perseroan.

Penindakan
hasil mKmD menentukan tindak lanjut Penindakan terhadap terlapor

Sidang Majelis Disiplin dan Kerugian Pusat
melaporkan hasil investigasi kepada Direktur utama kemudian diteruskan kepada Direktur umum SDm untuk memproses

sesuai ketentuan dengan memberikan perintah kepada Jm SDm untuk melakukan Sidang majelis Disiplin dan Kerugian Pusat

Investigasi
Tim Investigasi melakukan investigasi terhadap pelaporan yang terindikasi pelanggaran

Penerimaan Laporan
Tim WB menerima laporan, melakukan penelaahan awal dan memutuskan apakah diperlukan audit investigasi.

WhiStlebloWing systeM
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Dalam hal dugaan pelanggaran/penyimpangan dilakukan 
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, setelah 
dilakukan investigasi oleh Tim Investigasi maka laporan dugaan 
pelanggaran tersebut diserahkan kepada aparat penegak 
hukum yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memperhatikan 
jenis pelanggaran dan tingkat materialitasnya.

sosiaLisasi WBs

Dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh 
karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan 
segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul, 

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi terkait WBS baik 
kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

Sosialisasi WBS kepada Pihak Internal melalui berbagai 
media antara lain Portal Pegadaian dan aplikasi G Work. 
Sedangkan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan 
eksternal dilakukan melalui website, Laporan Tahunan, dan 
Vendor Meeting di Kantor Pusat maupun masing-masing unit 
Bisnis. Pada tahun 2019, Perseroan melakukan survei tingkat 
pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap 
kebijakan WBS. Dari hasil survei menunjukkan bahwa Dewan 
Komisaris, Direksi dan Karyawan mempunyai pemahaman 
yang “Baik”.

JumLah PenGaDuan tahun 2019 Dan tinDaK LanJutnya

Pada tahun 2019 terdapat 19 (sembilan belas) Pengaduan yang masuk pada WBS, dimana seluruh Pengaduan telah 
selesai ditindaklanjuti.

no jenis Pengaduan jumlah laporan 
Masuk

jumlah Tindak 
lanjut status

1 Fraud; 5 5 selesai

2 Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKn); - -

3 Pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - -

4 Pelanggaran atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan kebijakan 
Perusahaan yang berlaku;

8 8 selesai

5 Pelanggaran atas Code of Conduct atau Tata nilai Perusahaan; 6 6 selesai

6 gratifikasi; - -

7 Benturan kepentingan (Conflict of interest). - -

sanKsi BaGi PeLanGGaR

untuk mendukung penerapan sistem pelaporan di Perseroan 
dijalankan dengan baik, Perseroan memberikan apresiasi bagi 
pelapor dan sanksi bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi pegawai yang 
terbukti melakukan pelanggaran antara lain berupa teguran, 
peringatan tertulis, pengunduran diri dan PhK. Sanksi bagi 
pihak lain yang bekerja sama dengan Perseroan antara lain 
berupa blacklist dari daftar rekanan.

Berikut disampaikan jumlah pengaduan yang tidak 
ditindaklanjuti, serta jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 
serta jenis sanksi yang diberikan:

Tindak lanjut jumlah Persentase

Pengaduan yang selesai Tanpa Tindak lanjut 9 47.37 %

jumlah 9 47,37 %

Pengaduan dengan Tindak lanjut sanksi 10 52.63%

Teguran/Pembinaan 10 52.63%

Peringatan 1 - -

Peringatan 2 - -

Peringatan 3 - -

Pengunduran diri - -

Pemutusan hubungan Kerja (PhK) - -

Jumlah Keseluruhan 19 100%
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Berdasarkan fungsi dan tujuannya, lembaga keuangan dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu, lembaga 
keuangan bank, lembaga keuangan bukan perbankan 
seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. 
Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syari’ah tidak berbeda 
dalam hal penggunaan instrumen keuangannya, yaitu dapat 
menggunakan bermacam-macam akad (perjanjian) yang sesuai 
syari’ah dalam transaksinya.

untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada 
tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 
sya’riah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada 
di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Di 
Pegadaian Syariah, DPS bertugas untuk memastikan semua 
produk dan operasional Pegadaian Syariah memenuhi prinsip 
syari’ah.

LanDasan huKum

aturan khusus tentang DPS baru ada dalam lembaga 
perbankan. Namun mengingat kebutuhan dari lembaga 
keuangan syariah selain bank khususnya Pegadaian Syariah 
terhadap keberadaan DPS, maka landasan perundang-
undangan tentang keberadaan DPS sebagian merujuk 
kepada perundang-undangan DPS di lembaga perbankan. 
Landasan keberadaan DPS di Pegadaian Syariah merujuk 
kepada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan 
atau sumber hukum lain berikut ini, yaitu:
1. undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.
2. undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha 

milik Negara (BumN).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.OS/2016 

Tentang usaha Pergadaian.
4. Keputusan DSN-muI No. 02 tahun 2000 tentang Pedoman 

Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional majelis ulama 
Indonesia (DSN-muI).

stRuKtuR DeWan PenGaWas syaRiah

Struktur Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi Perseroan berada setingkat dengan Dewan Komisaris, yakni 
sebagai berikut:

Direktur utama

Dewan 
Pengawas syariah

Direktur Pemasaran & 
Pengembangan Produk

Kepala 
unit usaha syariah

Direktur Jaringan 
operasi & Pemulihan

Direktur Keuangan & 
Perencanaan strategis

Direktur teknologi 
informasi & Digital Direktur sDm & hukum

dewan PengaWas syariah
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PenGanGKatan Dan PemBeRhentian 
DeWan PenGaWas syaRiah

Sejalan dengan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), entitas usaha 
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 
selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan 
Pengawas Syariah yang terdiri atas seorang ahli syariah atau 
lebih yang diangkat oleh RuPS atas rekomendasi majelis 
ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RuPS atas 
rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN)/majelis ulama 
Indonesia (muI) dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. 
Perseroan telah mengatur Persyaratan anggota DPS yang 
memenuhi persyaratan integritas, antara lain:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan 

operasional Perseroan yang sehat.
4. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, 

dan profesional.
5. mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan.

6. mendahulukan kepentingan Perseroan dari pada 
kepentingan pribadi.

7. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian 
independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan.

8. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak 
semestinya atau menyebabkan kerugian Perseroan.

9. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 
syariah muamalah dan pengetahuan di bidang keuangan 
secara umum.

10. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi 
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 
suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) 
tahun terakhir.

masa JaBatan DeWan PenGaWas 
syaRiah

masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah 
sebagaimana diatur melalui keputusan menteri BumN selaku 
RuPS, masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah 4 
(empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat umum 
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

susunan Dan DasaR PenGanGKatan DeWan PenGaWas syaRiah 2018

Berdasarkan Keputusan menteri BumN No. SK-239/mBu/11/2017 tanggal 9 November 2017 yang dikukuhkan melalui akta 
No.05 tanggal 15 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Sh.,m.Kn, yang diterima pemberitahuannya 
oleh menteri hukum dan ham RI No.ahu-ah-01.03.0191759 tanggal 17 November 2017 jumlah DPS Perseroan berjumlah 2 
(dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 1 (dua) orang anggota DPS, dengan demikian komposisi sebagai berikut:

susunan Dewan Pengawas syariah per 31 Desember 2019 
nama jabatan Dasar Pengangkatan Masa jabatan

m. cholil nafis Ketua Keputusan menteri BUmn no. 
sK- 239/mBU/11/2017 tanggal 9 
november 2017

9 november 2017 - 8 november 2021

m. asrorun ni'am sholeh anggota Keputusan menteri BUmn no. 
sK- 239/mBU/11/2017 tanggal 9 
november 2017

9 november 2017 - 8 november 2021
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PRoFiL DeWan PenGaWas syaRiah

M. cholil Nafis
Ketua Dewan Pengawas Syariah
masa Jabatan: 9 November 2017 - 8 November 2021

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 44 tahun

domisili jakarta selatan, dKi jakarta, indonesia

riwayat Penunjukan diangkat sebagai Ketua dewan Pengawas syariah melalui Keputusan menteri 
BUmn no. sK- 239/mBU/11/2017 tanggal 9 november 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 04 tanggal 15 november 2017 yang dibuat di hadapan 
notaris nanda fauz iwan, s.h., m.Kn., notaris di jakarta, serta surat Ketua 
dewan syariah nasional majelis Ulama indonesia no. U-494/dsn  mUiniii/2017 
tanggal 23 agustus 2017 tentang rekomendasi dewan Pengawas syariah.

Pendidikan lc dari ibnu sa’ud islamic University, jakarta (1996-2000), sarjana agama 
sekolah Tinggi agama islam az Ziyadah, jakarta (1996-2000), ma Program 
Pascasarjana Uin jakarta (2001–2003), dan Ph d dari University of malaya, 
malaysia (2008–2010).

sertifikat keahlian 
yang dimiliki

1. Penghargaan rektor Universitas indonesia pada hari Pendidikan nasional 
tanggal 09 mei 2005 sebagai dosen Pascasarjana termuda dan penulis buku.

2. Penghargaan University of malaya, malaysia sebagai lulusan Ph d cemerlang 
pada acara wisuda Um bulan agustus 2010.

3. sertifikasi dewan Pengawas syariah dewan syariah nasional dan Bank 
indonesia: 2012.

4. post doctor in muhammad V University, maroko: 2013.
5. sertifikasi dewan Pengawas syariah nasional multifinance syariah: 2015.
6. sertifikat dalam Pelatihan asesor Kompetensi Pengawas syariah 2017.
7. lembaga Bahasa arab jakarta program Bahasa & sastra (liPia - i’dad & 

Takmili): 1993 - 1996.
8. Pendidikan Kader muballigh (PKm): 1996 – 1997.
9. Pendidikan Kader Ulama (PKU) majelis Ulama indonesia (mUi) Propinsi dKi 

jakarta: 1997 – 1998
10. Kursus Bahasa inggris di intenational english course (iec) jakarta: 1999 

- 2000.
11. Kursus Toefl lembaga Bahasa Universitas islam negeri (lB-Uin) syarif 

hidayatullah jakarta: 2002.
12. Short Course education management at Universitas of leeds, UK: 2005.
13. Short course at national University of singapore: 2009.
14. Short Course islamic economic at international mustafa University Qom, 

iran: 2011.

riwayat Profesi staf Pengajar ekonomi syariah Ps KTTi Universitas indonesia (2004-sekarang), 
dosen Uin syarif hidayatullah dpk. istitut Pembina rohani islam jakarta 
(2005-sekarang), dosen sekolah Tinggi al Qur’an al hikam, depok 
(2011-sekarang), sekretaris Program studi Kajian Timur Tengah dan islam 
Universitas indonesia (2014-2017), sekretaris Badan wakaf indonesia (Bwi) 
Pusat (2007-2014), Kelompok Pengembangan jasa Keuangan syariah ojK 
(2013-2017), dewan Pengawas syariah Puskop syariah dKi jaya (2014-sekarang), 
dewan Pengawas syariah asuransi asyki (2015-sekarang)

jabatan lain 
setingkat direksi/
Komisaris dan 
nama Perusahaan/
lembaganya

•	 assesor Kompetensi Pengawas syariah (2017)
•	 Pengasuh Pondok Pesantren cendekia amanah (sekarang)
•	 Pendiri dan pembina Koprasi simpan Pinjam berbasis wakaf atau dikenal 

dengan sebutan Baitul mal wat Tamwil (BmT) (sekarang)
•	 sekretaris Badan wakaf indonesia (Bwi) Pusat (2007-2015)
•	 Ketua Komisi dakwah dan Pengembangan masyarakat majelis Ulama 

indonesia (mUi) Pusat (2015-sekarang)

hubungan afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota 
direksi, maupun dengan Pemegang saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan saham 
Pegadaian

Tidak memiliki saham Perusahaan.

dewan PengaWas syariah
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M. asrorun Ni’am Sholeh
Ketua Dewan Pengawas Syariah
masa Jabatan: 9 November 2017 - 8 November 2021

data Pribadi warga negara indonesia
Usia 43 tahun

domisili depok, jawa Barat, indonesia

riwayat Penunjukan diangkat sebagai Ketua dewan Pengawas syariah melalui Keputusan menteri 
BUmn no. sK- 239/mBU/11/2017 tanggal 9 november 2017 yang dicatatkan 
melalui akta notaris no. 04 tanggal 15 november 2017 yang dibuat di hadapan 
notaris nanda fauz iwan, s.h., m.Kn., notaris di jakarta, serta surat Ketua dewan 
syariah nasional majelis Ulama indonesia no. U-494/dsn  mUiniii/2017 tanggal 
23 agustus 2017 hal rekomendasi dewan Pengawas syariah.

Pendidikan akademi liPia jakarta Bahasan dan sastra arab (1993-1996), sarjana agama 
Perguruan Tinggi iaia jakarta Tarbiyah/Pai (1993-1997), lc Perguruan Tinggi 
liPia jakarta syari’ah (1996-2001), ma (s-2) Pasca sarjana iain jakarta Kajian 
islam/syari’ah (1998-2002), daurah tadirib duat al-azhar mesir dirasah islamiyah 
(1999-1999), Pasca sarjana (s-3) Uin jaKarTa Kajian islam/syari’ah (2002-2008), 
post-doctoral national University of singapore (2010-2010), leadership program 
john hopkins University Baltimore amerika serikat (2015-2015)

sertifikat keahlian 
yang dimiliki

1. seminar Prospek Perbankan syariah pasca fatwa mUi lPnU jakarta 2004
2. Pelatihan manajemen UKm BTn – lPnU Pontianak 2006
3. annual Conference on islamic Studies (acis) Periode 8 departemen agama 

dan iain Palembang Palembang 2008
4. annual meeting dewan pengawas syariah dsn mUi jakarta 2009
5. Kontekstualiasisai fatwa dsn mUi syariah dsn mUi dan Bi jakarta 2009
6. Kontekstualiasisai fatwa dsn mUi dsn mUi dan Bi jakarta 2009
7. Pendidikan sertifikasi dewan Pengawas syari’ah (dPs) lKs level i dsn 

mUi dan Bi jakarta 2010
8. annual meeting dewan Pengawas syari’ah dsn-mUi jakarta 2011
9. Pendidikan dan Pelatihan islam dan Ketahanan Keluarga Univ al-azhar 

Kairo mesir 2012
10. seminar fatwa ekonomi syari’ah dan Peran dsn dalam Pengawasan 

Kepatuhan syari’ah magister ekonomi syariah Universitas az-Zahra jakarta 
2012

11. sertifikasi dewan Pengawas syari’ah (dPs) level ii dsn mUi dan Bi 
jakarta2013

12. Pelatihan manajemen risiko dalam lKs lPPi jakarta 2013
13. ijtima sanawi dsn-mUi dsn mUi dan ojK jakarta 2013-2015
14. Pra ijtima sanawi Bidang Perbankan syariah 2016-2018
15. Program Pendidikan singkat angkatan (PPsa) XX lemhannas, lemhannas 

ri jakarta 2015
16. sertifikasi dan izin ahli syari’ah Pasar modal (asPm) ojK, jakarta 2016
17. riwayat Profesi
18. redaktur majalah mimbar Ulama (1997-2003), Penyuluh agama departemen 

agama jakarta Utara (2001-2003), wk. sekretaris media center haji 
(mch) madinah departemen agama (2002), Tenaga ahli dPr-ri (2005-
2009), dosen Uin jakarta (2003-sekarang), Ketua dPs PT Bess finance 
(2008-sekarang), Ketua dPs PT maybank syari’ah indonesia (2010-sekarang), 
Ketua dPs PT fwd asuransi (2015-sekarang)

hubungan afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota 
direksi, maupun dengan Pemegang saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan saham 
Pegadaian

Tidak memiliki saham Perusahaan.
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PeDOmaN, TuGaS DaN WeWeNaNG DeWaN 
PeNGaWaS SyaRIah

Dewan Pengawas telah memiliki pedoman kerja yang diatur 
dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional majelis ulama 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar 
Dewan Syariah Nasional – majelis ulama Indonesia (PD-DSN 
muI), dengan tugas dang tanggung jawab sebagai berikut:
1. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta 

melakukan pengawasan atas kegiatan Perseroan 
berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-
muI.

2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 
serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) dilakukan terhadap:

- Produk syariah di Perseroan.
- Kegiatan Perseroan dalam pengelolaan Dana 

Kebajikan umat.
- Praktik pemasaran Produk Syariah yang dilakukan 

oleh Perseroan.
3. membina akhlak karyawan pada Outlet berdasarkan 

pembinaan keislaman.
4. Bersama Direksi dan Komisaris secara terus menerus 

mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam 
setiap aktivitas Produk Syariah dan Outlet.

5. meminta klarifikasi dan memberi saran/nasihat apabila 
dinilai terdapat kebijakan atau tindakan manajemen yang 
tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

6. merumuskan permasalahan-permasalahan yang 
memerlukan pembahasan akses Dewan Syariah Nasional 
(DSN).

7. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
Pegadaian Syariah melalui media antara lain majelis 
taklim, khotbah, pengajian maupun dialog tokoh agama 
dan masyarakat.

8. mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional 
majelis ulama Indonesia (DSN-muI) dan menerapkan 
secara aplikatif.

9. melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Pegadaian 
Syariah secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional majelis 
ulama Indonesia (DSN-muI) sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan tembusannya 
kepada Perseroan.

10. melaksanakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam setahun 
dan waktu-waktu lain jika dipandang perlu.

11. mengajukan usul-usul pengembangan Produk-produk 
Syariah demi tercapainya kemajuan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah 
Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:
melakukan pengawasan, baik yang terkait dengan Produk, 
Operasional, maupun kebijakan pada Pegadaian Syariah agar 
senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.
1. memberikan nasehat, saran atau opini syariah 

kepada manajemen.
2. memberikan teguran atau peringatan bilamana terjadi 

penyimpangan dari Prinsip Syariah.
3. Berhak mendapatkan akses informasi dan data yang terkait 

dengan operasional Perseroan di bidang syariah secara 
lengkap dan tepat waktu.

4. menerima laporan tertulis secara berkala yang terkait 
dengan operasional Perseroan dibidang syariah.

aSPeK DaN OBJeK PeNGaWaSaN

Obyek pengawasan DPS adalah unit usaha Syariah dan outlet 
(CPS dan uPS). Ruang lingkup pengawasan DPS pada masing-
masing objek pengawasan sebagai berikut:
1. unit usaha Syariah Pengawasan DPS di unit usaha Syariah 

dilakukan terhadap aspek-aspek pengawasan:
•	 Standard Operating Procedure (SOP) dan Produk.
•	 Proses pengembangan produk baru.
•	 Sumber pendanaan/pinjaman dan akad-akad 

yang digunakan.
•	 Kerja sama Perseroan dengan pihak lainnya untuk 

pengembangan usaha syariah.
•	 SOP kegiatan penerimaan pendanaan dan pinjaman.
•	 Dukungan manajemen dalam pengembangan outlet 

Pegadaian Syariah.
•	 Laporan Keuangan akhir tahun/bulan.
•	 aspek lain menurut pertimbangan DPS.
•	 Proses bisnis, sistem dan prosedur, akad, ketentuan, 

atau hal-hal lain yang belum didukung fatwa atau opini.

2. Outlet (CPS dan uPS) Pengawasan DPS di outlet dilakukan 
terhadap aspek-aspek pengawasan:
•	 mekanisme operasional serta pelayanan.
•	 Kegiatan pemasaran dan unit-unit pembantu 

pemasaran/programnya.
•	 Contoh dokumen akad-akad yang digunakan.
•	 Neraca Keuangan akhir tahun/bulan.
•	 aspek lain menurut pertimbangan DPS.

dewan PengaWas syariah
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LaPORaN SINGKaT PeLaKSaNaaN TuGaS DaN TaNGGuNG JaWaB DeWaN PeNGaWaS SyaRIah TahuN 
2019

1. Rapat DPS
Selama tahun 2019, DPS telah melakukan rapat sebanyak 17 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

no. nama jumlah rapat kehadiran

1 muhammad cholil nafis 17 17

2 muhammad asrorun ni’am sholeh 17 15

2. Pendapat DPS Terkait pelaksanaan kepatuhan syariah
sepanjang tahun 2019, dPs telah mengeluarkan pendapat sebanyak 5 kali yaitu terkait pelaksanaan kepatuhan syariah 
dengan daftar pendapat, berdasarkan hasil notulen rapat dPs bersama Unit Usaha syariah, sebagai berikut:

no Tanggal Perihal

1 14 januari 2019 rapat Program Kerja dPs :
1. Program audit dPs Th.2019
2. evaluasi dKU dan Program dKU 2019
3. Kerja sama Produk amanah
4. Kerja sama Produk umroh
5. Penurunan marhun arrum umrah 3.5

2 14 mei 2019 mu’nah Pemeliharaan Pada rahn Tabungan emas

3 30 maret 2019 logo dKU

4 11 oktober 2019 PKs antara PT Pegadaian Persero dengan PT galeri dua empat

5 11 november 2019 Pemberian Pinjaman arrum safar

6 11 november 2019 review Tentang Persetujuan Prinsip Pembiayaan (sP3) arrum Umi dari PiP dan model Pemberian 
Pinjaman arrum safar

7 12 november 2019 rapat terkait opini dan akad-akad produk Pgd syariah

3. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip
selama tahun 2019, dPs Perseroan telah memberikan nasihat dan saran kepada direktur yang bertugas mengawasi kegiatan 
Unit Usaha syariah (UUs) agar sesuai dengan Prinsip syariah:

no aktivitas Pengawasan DPs Mekanisme Pengawasan Frekuensi Pelaksana

1 audit ke area surabaya:
cps Probolinggo
UPs lumajang

•	 melaksanakan penilaian atas operasional Perseroan 
dimaksud yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan 
dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, 
aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan 
oleh perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional 
lainnya di area Propolinggo Kanwil surabaya cps.
Probolinggo dan UPs.lumajang

06 s.d 08 februari 2019 Bpk. cholil nafis

2 audit ke area denpasar
cps.Kartini

•	 audit operasional mengenai beberapa aspek 
pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-
produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan 
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud, 
dan kegiatan operasional lainnya di area denpasar 
Kanwil denpasar cps.Kartini

•	 melakukan diskusi dan memberikan rekomendasi

08 s.d 10 februari 2019 Bpk asrorun ni’am 
sholeh
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no aktivitas Pengawasan DPs Mekanisme Pengawasan Frekuensi Pelaksana

3 audit dPs ke madura 
Kanwil surabaya
cps.sampang Kota

•	 audit operasional dan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan akad dan produk Pegadaian syariah 
di madura Kanwil surabaya cps.sampang Kota

•	 diskusi dan memberikan rekomendasi dari hasil 
temuan-temuan auditor

18 s.d 20 maret 2019 Bpk cholil nafis

4 audit dPs ke area jambi 
Kanwil Palembang
cps.simpang Patal

•	 audit dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
praktik kegiatan pemasaran di area jambi Kanwil 
Palembang cps.simpang Patal

•	 Pemeriksaan dokumen
•	 melakukan diskusi dan memberikan rekomendasi

27 s.d 28 maret 2019 Bpk asrorun ni’am 
sholeh

5 audit dPs ke area 
Banda aceh Kanwil 
medan
cps. Banda aceh

•	 audit operasional terkait praktik dan kegiatan yang 
berkaitan dengan produk syariah di area Banda aceh 
Kanwil medan cps. Banda aceh

•	 melakukan peninjauan dan pemeriksaan dokumen-
dokumen

•	 memberikan rekomendasi

24 s.d 25 april 2019 Bpk cholil nafis

6 audit dPs ke jambi 
Kanwil Palembang
cps.jelutung

•	 melakukan peninjauan dan audit ke area jambi Kanwil 
Palembang cps. jelutung narasumber seminar ar.haji

•	 Pemeriksaan dokumen dan melakukan diskusi terkait 
temuan-temuan

•	 memberikan rekomendasi

27 s.d 28 agustus 2019 Bpk cholil nafis

7 audit dPs area 
Banjarmmasih Kanwil 
Balikpapan
cps. Kebun Bunga

•	 memastikan ketaatan, kepatuhan dan kesesuaian 
praktik akad-akad syariah

•	 Pemeriksaan dokumen
•	 memberikan rekomendasi

29 s.d 30 agustus 2019 Bpk cholil nafis

8 audit dPs ke area Batam 
Kanwil Pekanbaru
cps.simpang Patal
UPs Pangkal Pinang

•	 memastikan ketaatan, kepatuhan dan kesesuaian 
praktik akad-akad syariah

•	 Pemeriksaan dokumen
•	 memberikan rekomendasi

30 – 31 agustus 2019 Bpk asrorun ni’am 
sholeh

9 audit dPs ke Kanwil 
Palembang
cps. simpang sekip

•	 audit dPs ke Kanwil Palembang cps.simpang sekip 
guna memastikan ketaatan, kepatuhan dan kesesuaian 
praktik akad-akad syariah

•	 Pemeriksaan dokumen
•	 memberikan rekomendasi

16 sd. 17 september 2019 Bpk cholil nafis

10 audit dPs ke area 
malang Kanwil surabaya
cps. landung sari

•	 audit dPs area surabaya 1 Kanwil surabaya cps. 
Blauran sekaligus literasi dan diskusi

•	 memberikan rekomendasi

29 s.d 30 oktober 2019 Bpk cholil nafis

11 audit dPs
Kanwil surabaya
cps.a yani

•	 melakukan audit operasional dPs di cps.a.yani Kanwil 
surabaya yang berkaitan dengan produk-produk 
syariah

•	 memberikan rekomendasi

12 s.d 13 desember 2019 Bpk asroun ni’am 
sholeh

4. Pengembangan Kompetensi DPS
anggota DPS Perseroan telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi selama tahun 2019, seminar 
antara lain:

nama jabatan Program Pengembangan

muhammad cholil nafis Ketua •	 Pemateri Workshop Pengembangan Produk dan Pencapaian Target 2020 
no.corpu :139/s-00029.01/2019

•	 mengajar diklat gadai syariah Untuk Pinca syariah sebanyak 36 Peserta di 
sendik surabaya

•	 mengajar diklat gadai syariah untuk Pemimpin cabang syariah sebanyak 
30 Peserta di sendik surabaya

muhammad asrorun ni’am sholeh anggota •	 mengajar Workshop trainer of trainer (ToT) Pemasaran syariah angk.i dan 
ii Th 2019 Tempat sendik solo

dewan PengaWas syariah
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DIReKTuR uNIT uSaha SyaRIah (uuS)

Direktur unit usaha Syariah dijalankan oleh Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Produk sebagaimana Keputusan Direksi 
Nomor 25/KeP/2020 Tentang Pembagian Tugas Direksi dan 
Senior Executive Vice President (SeVP) serta Penggantinya 
apabila Berhalangan Sementara dalan menjalankan Tugas, 
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengarahkan, mengevaluasi dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang Pemasaran 
dan Pengembangan Produk, dalam rangka mencapai 
tujuan perusahaan sesuai anggaran Dasar Perusahaan;

2. mengatur tata kerja organisasi di bawahnya serta 
melakukan supervisi dan pembinaan terhadap unit Kerja 
yang terdiri dari :
a. Divisi Produk Gadai
b. Divisi Produk emas
c. unit usaha Syariah
d. Divisi Produk mikro Fidusia
e. Divisi Pemasaran

KePaLa uNIT uSaha SyaRIah

Sejalan dengan Struktur Perseroan, dalam menjalankan 
kegiatan operasional uuS Perseroan, Direktur uuS dibantu 
oleh Kepala unit usaha Syariah dengan tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut:
1. Penyusunan strategi, kajian, kebijakan pengembangan 

Produk Syariah baru maupun improvement produk syariah 
existing sesuai kebutuhan pasar dan dinamika persaingan;

2. Penyusunan strategi, kajian, kebijakan operasional, 
product branding, product marketing, serta monitoring dan 
evaluasi kinerja Produk Syariah eksisting sesuai dinamika 
dan persaingan;

3. Pengelolaan operasional bisnis Syariah dan menyusun 
rencana kerja, implementasi, monitoring dan evaluasi 
program pemasaran dan penjualan untuk Produk Syariah 
sesuai dengan kebutuhan pasar dan dinamika persaingan;

4. Pengelolaan pengembangan sumber daya insani, 
keuangan dan logistik sesuai prinsip Syariah;

5. Pengelolaan desain program, pelaksanaan operasional, 
monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Dana 
Kebajikan umat (DKu) sesuai Standar Operasional dan 
Prosedur (SOP) yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran uus tahun 
2019

no kegiatan Pelaksanaan

1 Workshop marketing cabang syariah 
se-madura

januari 2019

2 Program semarak Berkah Pegadaian 
amanah awal Tahun 2019

januari 2019

3 inbound marketing campaign 
Pegadaian syariah periode februari 
2019

januari s.d maret 
2019

4 event seminar nasional oleh 
Pascasarjana sTiami 2019

februari 2019

5 Program reward Penjualan asuransi 
aca syariah 2019

maret 2019

6 seminar mini gathering arrum haji 
di wilayah jawa Timur, sulawesi, 
Kalimantan, sumatera, sorong, 
denpasar

maret s.d desember 
2019

7 Pengadaan sarana promo outlet 
cabang

maret s.d november 
2019

8 economic Challenges spesial 
ramadhan 1440h di metro TV

mei 2019

9 Program mitra dakwah arrum haji juni s.d desember 
2019

10 Program gema mitra Pensiunan 
Pegadaian 2019

juni s.d juli 2019

Program vlog Competition event 
dKU Pegadaian syariah 2019

juni 2019

11 Program saPa (solUsi aTas 
Permasalahan anda) 2019 
KomUniTas

juni s.d september 
2019

12 digiTal marKeTing camPaign 
Pegadaian syariah

juli s.d agustus 2019

13 iB Vaganza (Palembang, medan, 
jakarta, solo)

agustus, september, 
oktober & november 
2019

14 iKlan radio arrUm haji dan rTT 
TahUn 2019

september 2019

15 halal expo indonesia 2019 di ice 
Bsd Tangerang

oktober 2019

16 dream day festival (Kota casablanca) oktober 2019

17 muslim lifest Tahun 2019 oktober 2019

18 demo masak Cooking Class (Pesona 
hotel yogyakarta, gresik, Pekanbaru)

november 2019

19 Program senyum Berkah Bersama 
anak yatim dan dhuafa 2019

november 2019

20 Partisipasi sponsorship januari s.d desember 
2019
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LaPoRan atas aKtiVitas PeRusahaan 
yanG menCemaRi LinGKunGan

hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak pernah mendapatkan 
adanya laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari 
lingkungan. Perseroan memberikan perhatian terhadap seluruh 
aspek dalam kegiatan bisnis Perseroan, termasuk pengadaan 
emas sebagai produk utama Perseroan yang bekerja sama 
dengan perusahaan lain yang memiliki riwayat produksi dan 
pengolahan emas yang dapat dipertanggungjawabkan.

PenGunGKaPan Pemenuhan 
KeWaJiBan PeRPaJaKan

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi 
seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan terkait 
perpajakan. Per 31 Desember 2019, Perusahaan berkontribusi 
terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak sebesar 
Rp1.718.885 juta. Pajak tersebut terdiri dari Kewajiban PPh 
Badan, PPh 4(2), PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPN Bisnis, 
PPN Wapu dan PBB, dengan rincian sebagai berikut:

uraian jumlah
(Rp-juta)

PPh Badan 1.365.545

PPh 4(2) 12.270

PPh 21 295.366

PPh 22 1.529

PPh 23 8.396

PPh 26 41

PPn Bisnis 5.404

PPn wapu 30.121

PBB 214

jumlah 1.718.885

adapun hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah 
sekalipun menghadapi persoalan terkait pajak, yang 
berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan 
usaha Perusahaan.

KetiDaKsesuaian PenyaJian LaPoRan 
tahunan Dan LaPoRan KeuanGan 
DenGan PeRatuRan yanG BeRLaKu Dan 
stanDaR aKuntansi KeuanGan (saK)

Berbagai informasi, analisa dan pembahasan kinerja pada 
laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan 
Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 
2019 dan 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh Kantor 
akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan 
disajikan sesuai Standar akuntansi Keuangan (SaK) di 
Indonesia, yaitu Pernyataan Standar akuntansi Keuangan 
(PSaK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang 
dikeluarkan oleh Dewan Standar akuntansi Keuangan 
(“DSaK”) Ikatan akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar 
modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas 
Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. 
VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, 
keputusan Ketua Bapepam-LK No. KeP-347/BL/2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan emiten atau 
Perusahaan Publik.

Kasus teRKait DenGan BuRuh Dan 
KaRyaWan

Di sepanjang tahun 2019, terdapat 3 (tiga) kasus 
ketenagakerjaan terkait sengketa hubungan industrial, yakni 
sengketa gugatan pemutusan hubungan kerja. Dari 3 (tiga) 
kasus, 1 (satu) perkara telah di putus oleh mahkamah agung RI, 
dimana permohonan kasasi dari pemohon kasasi di tolak oleh 
mahkamah agung. Sementara 2 (dua) perkara lainnya masih 
dalam proses pemeriksaan kasasi di mahkamah agung RI.

TransParansi PraKTiK BAd GOveRnAnCe
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PenGunGKaPan seGmen oPeRasi PaDa 
LaPoRan KeuanGan

Sebagaimana yang tercantum dalam PSaK No. 5 (Penyesuaian 
2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan 
manajemen, Perseroan telah menyajikannya menurut 
pengelompokan (segmen) jenis usaha dan berdasarkan 
geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti 
yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit 
tahun 2019 catatan 37.

Penerapan segmen operasi (PsaK no. 5 Penyesuaian 
2015) Pegadaian

Berdasarkan jenis 
usaha Berdasarkan geografis

segmen operasi •	 Konvensional
•	 syariah
•	 lainnya

•	 sumatera
•	 jawa
•	 Kalimantan
•	 Bali dan nusa 

Tenggara
•	 sulawesi, maluku 

dan Papua

Tentang uraian kinerja setiap segmen dapat dilihat pada bab 
analisis dan Pembahasan manajemen atas Kinerja Perusahaan 
dalam Laporan Tahunan ini.

Kesesuaian BuKu LaPoRan tahunan 
Dan LaPoRan tahunan DiGitaL

Laporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan 
kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, 
maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan 
telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan 
diterbitkan oleh Perseroan.
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Nasabah yang perlu 
pembayaran angsuran 
pinjaman secara online,

bisa loh pembayaran digital gak pake ribet. 
Pake Pegadaian Digital aja!
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Sustainability Development atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikembangkan di berbagai negara muncul sebagai 
bagian dari keinginan berbagai pihak tentang keseimbangan antara pelaku usaha (entitas usaha bersama-sama dengan 
pemegang saham/pemilik modal), pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui 
komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan 
dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate 
Social Responsibility (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya 
membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 ayat (1):
“Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya 
alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan 

lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal

Pasal 15 (b):
“setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan. yang dimaksud dengan “tanggung 
jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat 

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.

Dasar Pelaksanaan 
Tanggung Jawab SoSial PeruSahaan
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Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (International Organization for Standardization/ISO), sebuah badan penetap standar 
industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (Guidance on Social 
Responsibility). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku 
secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 
telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

Subyek IntI tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan berdaSarkan ISo 26000

7 Subyek Inti 
tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan

Tata Kelola 
Organisasi

Pelibatan dan 
Pengembangan 

Masyarakat

Prosedur 
Operasi yang 

Wajar
Lingkungan

Isu Konsumen Praktik 
Ketenagakerjaan

Hak Asasi 
Manusia
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kebiJakan Dan TaTa kelola 
Tanggung Jawab SoSial PeruSahaan 
di lingkuP Pegadaian

PrInSIP, kebIJakan dan komItmen PeneraPan 
tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu selaras dengan visi Pemerintah, Perseroan memiliki peran untuk 
mewujudkan Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh lapisan—khususnya terkait peran BUMN sebagai Agent of Development 
atau Agen Pembangunan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal, Perseroan wajib 
memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. 
Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perseroan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial 
kemasyarakatan—khususnya melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

VISI, mISI, tuJuan dan StrategI Program kemItraan dan bIna lIngkungan

Visi
mampu menjadikan usaha kecil yang Tangguh dan mandiri serta 
memberdayakan kondisi sosial masyarakat.

misi
menyalurkan Dana kemitraan kepada usaha kecil untuk 
Pengembangan usahanya serta memperbaiki kualitas hidup 
masyarakat di lingkungan kantor Pegadaian.

Tujuan
Tujuan Program Kemitraan
1. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
2. memajukan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang serta mandiri.
3. membantu permodalan untuk kegiatan operasional atau pembelian barang-barang modal usaha kecil.
4. meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme.
5. mendorong agar menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi persaingan dan tantangan lainnya.
6. menciptakan keseimbangan ekonomi nasional melalui pembinaan usaha kecil.
7. meningkatkan keterampilan manajemen usaha kecil.
8. membantu pemasaran dan penjualan produk mitra binaan.

Tujuan Program Bina Lingkungan
1. memberi bantuan kepada korban bencana alam.
2. memberikan pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
3. memberikan bantuan peningkatan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
4. memberikan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
5. memberikan bantuan sarana ibadah guna meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.
6. memberikan bantuan dalam hal pelestarian alam untuk ikut menjaga kelestarian alam.
7. memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
8. memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya 

peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Tujuan Komunikasi dan Literasi
1. mengkomunikasikan pelaksanaan Program kemitraan dan bina lingkungan kepada pemangku kepentingan dan pihak eksternal terkait.
2. mengkoordinasikan pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (Csr).
3. meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pelaksanaan program edukasi keuangan.
4. mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat melalui kegiatan literasi yang tepat sasaran.
5. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Program kemitraan, bina lingkungan dan kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat umum.
6. mendorong terjadinya multiplier effect yang luas kepada masyarakat dari setiap pelaksanaan Program kemitraan, bina lingkungan dan 

Program edukasi keuangan.
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Aspek lingkungan hidup juga menjadi bagian dari proses 
menciptakan keseimbangan di atas. Dengan aktivitas 
Perseroan yang menyediakan jasa gadai dan tersebar di 
seluruh Indonesia, Perseroan memiliki kewajiban moral untuk 
melakukan pengelolaan operasi usaha yang mencerminkan 
penggunaan sumber daya alam dan energi ramah lingkungan.

Aspek lain dari tanggung jawab sosial yang dilakukan Perseroan 
adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha 
kepada Pemegang Saham. Pentingnya pengelolaan usaha 
berbasiskan prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu 
kewajiban Perseroan untuk dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya. Prinsip korporasi yang sehat tentunya harus 
dilandasi pada pengelolaan usaha dengan tujuan mencari 
laba; dan pengelolaan organisasi yang memiliki kaidah-kaidah 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan berujung pada 
akuntabilitas Perseroan.

PrInSIP korPoraSI yang Sehat

Perseroan
dikelola 

untuk mencari 
keuntungan

dikelola melalui 
kepatuhan dan 
akuntabilitas

Fondasi penting yang melandasi komitmen Perseroan dalam 
menjalani kegiatan Tanggung Jawab Sosial meliputi:
•	 Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari pelaksanaan 

tata kelola perusahaan yang baik.
•	 Tuntutan global terhadap penerapan tanggung jawab 

sosial yang baik dan merata.
•	 Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika 

dan akuntabilitas bisnis.
•	 Harapan bahwa Perseroan dan lingkungan sekitarnya 

dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

keSeImbangan dalam Pembangunan 
berkelanJutan

Pemegang 
Saham

Pegadaian

Pemangku 
kepentingan

masyarakat

nasabahkaryawan

lingkungan

Dengan memenuhi kewajiban terhadap aspek Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan berupaya untuk 
memenuhi hak dan harapan pemegang saham dan para 
pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kepentingan 
mereka atas hubungan yang ada dengan Perseroan dapat 
terpenuhi sehingga Perseroan dan pemangku kepentingan 
dapat tumbuh bersama. Dalam pencapaian tujuan bersama 
demi menjaga keselarasan antara Perseroan dengan 
pemangku kepentingan, Perseroan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi melalui 
berbagai inisiasi yang telah dan yang akan dilakukan oleh 
Perseroan untuk menciptakan keberlanjutan yang dapat saling 
menopang antara Perseroan dan pemangku kepentingan. Di 
samping itu, komitmen Perseroan dalam mentaati peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat 
menjadi landasan bagi pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
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tuJuan Program tanggung Jawab 
SoSIal PeruSahaan

Tujuan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah 
sebagai berikut:
1. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang 

harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar 
sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung 
pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

2. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan 
masyarakat sehingga dapat membantu mengatasi atau 
mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar 
lingkungan Perseroan.

3. Menumbuhkan citra yang positif bagi Perseroan di mata 
masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga 
dapat menumbuhkan sikap masyarakat yang partisipatif 
dan mandiri.

5. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas.

Di samping itu, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk di antaranya manajemen dan 
karyawan sebagai insan Perseroan. Hak-hak ini bukan 
sekedar honorarium yang didapatkan sebagai imbalan kerja, 
namun juga menciptakan lingkungan hidup, lingkungan sosial 
dan lingkungan kerja yang memiliki faktor kesehatan dan 
keselamatan kerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga memiliki tujuan untuk 
menempatkan hak-hak nasabah menjadi salah satu perhatian 
penting bagi Perseroan, yaitu dengan memberikan produk 
yang bermutu dan layanan keluhan nasabah.

uJI tuntaS/Due Diligence terhadaP 
damPak SoSIal, ekonomI dan 
lIngkungan darI kegIatan PerSeroan

Sesuai arahan dari pemegang saham Kementerian BUMN yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program 
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan 
melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
Berdasarkan peraturan tersebut, Perseroan berkewajiban untuk 
menyalurkan dana dari Pemerintah dan menyelenggarakan 
PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen 
Perseroan terhadap pembangunan keberlanjutan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
juga dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 
Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan 
rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan 
mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Pelaksanaan 
program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi 
dengan Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Organisasi Massa dan Perguruan Tinggi, 
serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial 
budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan 
operasional Perseroan. Dalam evaluasi program, Perseroan 
melakukan pengukuran atas efektifitasnya program yang 
dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai 
tambah, baik bagi Perseroan sendiri maupun pemangku 
kepentingan yang disasar oleh program.

kebiJakan Dan TaTa kelola 
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Pemangku kePentIngan SIgnIfIkan yang terdamPak atau berPengaruh ataS 
damPak darI kegIatan PerSeroan

Perseroan bergerak pada Jasa Keuangan yang mengembangkan produk dan jasa pembiayaan gadai dan pembiayaan mikro 
fidusia (skim konvensional dan syariah), bisnis emas, dan aneka jasa lainnya. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau 
terdampak dari kegiatan Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemangku 
kepentingan definisi Pengaruh/dampak dari kegiatan Perseroan

Pekerja Pekerja Perjanjian kerja waktu Tertentu (PkwT) 
dan Pekerja Perjanjian kerja waktu Tidak Tertentu 
(PkwTT)

kesinambungan Perseroan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja 
dalam jangka panjang

nasabah masyarakat pengguna produk-produk Pegadaian 
baik produk pembiayaan, investasi emas, dan aneka 
jasa lainnya, termasuk produk-produk turunannya

kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah akan 
berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan 
layanan tersebut, serta tidak akan beralih kepada kompetitor

masyarakat masyarakat umum baik yang menggunakan produk-
produk Perseroan maupun tidak

kegiatan bisnis Perseroan memberikan dampak terhadap peningkatan 
kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan yang diberikan 
maupun kegiatan Csr yang bersentuhan langsung dalam membantu 
memenuhi kebutuhan masyarakat

Pemerintah Pemerintah c.q kementerian keuangan kinerja keuangan perseroan akan berdampak terhadap besarnya setoran 
pajak yang diserahkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara 
yang digunakan untuk modal pembangunan

Pemegang 
saham

kementerian badan usaha milik negara (bumn) kinerja keuangan Perseroan akan berdampak terhadap besarnya setoran 
dividen yang diserahkan kepada kementerian bumn selaku Pemegang 
saham

regulator otoritas Jasa keuangan (oJk) sebagai lembaga 
negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang 
untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap 
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan

kegiatan Perseroan yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip sesuai dengan 
Tata kelola Perusahaan yang baik (gCg) dan pengawasan oleh oJk

media 
massa

media yang menyiarkan informasi tentang Perseroan 
baik media cetak, media elektronik, media sosial 
maupun media online

kegiatan Perseroan yang disampaikan oleh media massa, akan 
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
(peningkatan inklusi keuangan)

ISu-ISu PentIng SoSIal ekonomI dan 
lIngkungan terkaIt damPak kegIatan 
PerSeroan

Pegadaian merupakan Perseroan keuangan yang dalam 
proses bisnisnya tidak terkait atau memberikan dampak 
langsung terhadap lingkungan. Akan tetapi hal tersebut tidak 
mengurangi kepedulian Perseroan dan terus berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini terbukti dari tema Corporate Social Responsibility 
(CSR) perseroan yakni Pegadaian Bersih-bersih. Tema ini 
diimplementasikan dalam kegiatan: Bersih Lingkungan (Pro 
Planet), Bersih Hati (Pro People), dan Bersih Administrasi (Pro 
Profit).

lIngkuP tanggung Jawab SoSIal 
PeruSahaan

Secara umum, lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
tak lepas dari kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan seluruh 
pelaku usaha dan/atau BUMN untuk melaksanakannya, 
sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 

2) mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan 
pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan 
dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 
koperasi, dan masyarakat.
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4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (pasal 
88) mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan 
sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha 
kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (pasal 74), yang berbunyi, “Perusahaan yang 
bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, “Setiap penanam modal 
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab 
sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat 
pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai 
dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat 
setempat”.

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang 
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja.

9. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 
tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara.

11. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/7/2017 
tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri BUMN 
nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 
Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor 
Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
dari Perseroan dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup aspek perolehan dan nilai ekonomi langsung; tata kelola 
organisasi, lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, 
layanan dan konsumen.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Pegadaian

komitmen Terhadap Produk,
layanan, dan nasabah

Sosial kemasyarakatan

Praktik ketenagakerjaan, kesehatan
dan keselamatan kerja

lingkungan hidup

Tata kelola organisasi

Perolehan dan nilai ekonomi langsung

kebiJakan Dan TaTa kelola 
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Pada aspek PKBL, secara garis besar, program PKBL yang 
dilakukan Perseroan difokuskan pada beberapa bidang utama, 
yaitu:

Program kemitraan Program bina lingkungan

1. sektor industri
2. sektor Perdagangan
3. sektor Pertanian
4. sektor Peternakan
5. sektor Perkebunan
6. sektor Perikanan
7. sektor Jasa
8. lainnya

1. bencana alam
2. Pendidikan & Pelatihan
3. kesehatan
4. sarana dan Prasarana umum
5. sarana ibadah
6. Pelestarian alam
7. kegiatan sosial 

kemasyarakatan untuk 
Pengentasan kemiskinan

StrategI dan Program kerJa 
PerSeroan dalam menanganI ISu-ISu 
SoSIal, ekonomI dan lIngkungan

Strategi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan CSR 
yang sesuai dengan uji tuntas tertuang dalam strategi 
pelaksanaan PKBL.

Strategi
1. Dilakukan pengendalian nPl Program kemitraan sehingga 

kolektibilitasi di atas 70%.
2. Peningkatan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan 

kapasitas mitra binaan yaitu dengan pelatihan dan kesempatan 
mengikuti pameran.

3. meningkatkan kualitas penyaluran bina lingkungan agar tercipta 
citra Perseroan yang positif bagi stakeholders dan masyarakat 
umum.

4. melaksanakan program bumn hadir untuk negeri bersinergi 
antar bumn.

5. optimalisasi penyaluran bina lingkungan & Csr melalui kantor 
Pusat, kantor wilayah, kantor area dan kantor Cabang Pegadaian.

Program laInnya

Selain program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), 
Pegadaian juga melaksanakan kegiatan CSR melalui sumber 
dana DKS (Dana Kepedulian Sosial), yang berasal dari uang 
kelebihan nasabah yang telah kedaluwarsa yaitu sisa hasil 
penjualan dengan cara melelang barang jaminan yang 
tidak ditebus nasabah setelah dikurangi hak Perseroan, 
berupa uang pinjaman dan sewa modal, dan biaya-biaya 
lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang dalam periode 
tertentu yang telah ditetapkan, tidak diambil oleh nasabah/
eks pemilik barang.

Program lainnya Pengembangan 
ekonomi

Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan

Pengembangan budaya 
dan olahraga

Dana Kepedulian 
Sosial (DKS)
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organISaSI, Penanggung Jawab dan Pengelola

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Pegadaian, pelaksanaan 
keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, 
seperti yang tergambar di bawah ini:

direktur utama

direktur Pemasaran & 
Pengembangan Produkdirektur SdM dan hukum direktur Jaringan operasi &

Penjualan

divisi operasional
Human capital

divisi Produk (gadai, emas,
uuS dan Mikro Fidusia)

Sekretaris Perusahaan

divisi kemitraan dan bina 
lingkungan divisi Penjualan

Divisi Operasional Human Capital bertanggung jawab atas praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, adapun 
Divisi Produk (Gadai, Emas, Unit Usaha Syariah dan Mikro Fidusia) dan Divisi Penjualan bertanggung jawab terhadap produk, 
layanan dan nasabah. Divisi Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab terhadap komitmen terhadap lingkungan 
hidup, pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

PembIayaan dan anggaran tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan

Pegadaian memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan 
secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Salah satu faktor penting dari 
pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

Pegadaian telah menganggarkan dana CSR sebesar Rp158,48 miliar. Anggaran CSR yang ditetapkan oleh Pemegang Saham 
adalah anggaran yang dikeluarkan untuk bidang Ekonomi, Pendidikan & Kewirausahaan serta Lingkungan. Sedangkan untuk 
Ketenagakerjaan dan Pelanggan (Nasabah) dianggarkan pada biaya Perseroan. Selama tahun 2019, realisasi dana yang 
tersalurkan dalam kegiatan CSR sebesar Rp162,19 miliar, dengan pencapaian 102,34% dibandingkan anggaran pada tahun 2019.

Perihal
2019

(rp-ribu)
2018

(rp-ribu)
anggaran 2019

(rp-ribu)

kenaikan (Penurunan) 
2018-2019

(%)

Penyerapan anggaran 
2019
(%)

(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)

Program kemitraan dan bina lingkungan

1. Program kemitraan 84.869.534 98.097.606 85.422.969 (13,48%) ↓ 99,35% ↓
2. Program bina lingkungan 27.762.397 30.471.512 27.732.000 (8,89%) ↓ 100,11% ↑
3. Dana kepedulian sosial 49.555.775 35.139.907 45.329.701 41,02% ↑ 109,32% ↑
Jumlah 162.187.706 163.709.025 158.484.670 (0,93%) ↓ 102,34% ↑

kebiJakan Dan TaTa kelola 
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Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
TerhadaP PeMenuhan hak aSaSi ManuSia

rumuSan, komItmen dan kebIJakan 
tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan 
terhadaP Pemenuhan hak aSaSI 
manuSIa

Komitmen Pegadaian dalam melindungi dan menjamin 
pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan dalam aktivitas 
bisnis sehari-hari. Kegiatan operasional Pegadaian dituntut 
untuk senantiasa mematuhi segala peraturan perundangan 
yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) antara 
lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, 
tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling 
bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 
tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup 
hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, 
situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, 
penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, 
hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta 
prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Perseroan telah 
memiliki komitmen untuk mewujudkan pemenuhan hak 
asasi manusia melalui kepatuhan terhadap peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi 
prinsip anti korupsi.

Rumusan dan Kebijakan terkait penghormatan terhadap HAM 
oleh Pegadaian diatur dalam Peraturan Direksi No. 40 Tahun 
2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pedoman Standar 
Etika Perseroan (Code of Conduct). Kepatuhan terhadap 
ketentuan tersebut tercermin dengan telah diterapkannya 
praktik non diskriminasi, perhatian pada kelompok rentan, 
menghormati hak-hak sipil dan politik, menghormati hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar, serta hak-hak 
dasar pegawai.

Pemangku kePentIngan dan lIngkuP 
damPak tanggung Jawab SoSIal hak 
aSaSI manuSIa

Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM 
di lingkungan Perseroan di antaranya meliputi penegakan 
prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, 
kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan 
kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

SaSaran, rencana dan target

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, 
Perseroan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, 
terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak 
untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar 
hidup seperti peristiwa kelahiran dan kematian. Perseroan telah 
memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai 
pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan 
mengembangkan penerapan Prosedur Tetap sejalan dengan 
kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, 
Perseroan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait 
HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan 
yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

PeneraPan InISIatIf tanggung Jawab 
SoSIal PeruSahaan Pada hak aSaSI 
manuSIa

Sejalan dengan Kebijakan Pegadaian, inisiatif penerapan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bidang HAM dilakukan 
melalui berbagai program di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Penghormatan Hak Dasar Pekerja (Penghapusan 

Diskriminasi, Standar Pengupahan, Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja serta Pengembangan Kompetensi)
Pegadaian menghargai karyawan sebagai aset Perseroan 
tanpa membedakan dan menolak praktik diskriminasi 
terhadap suku, agama, ras dan antar-golongan, 
hambatan fisik, gender dan usia. Diterapkannya sistem 
rekrutmen, promosi dan pengembangan karir secara fair 
dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan 
kebutuhan Pegadaian, memberikan kompensasi dan hak 
kesehatan serta keselamatan karyawan secara adil, layak 
dan transparan sesuai kondisi keuangan Perseroan dan 
ketentuan yang berlaku.
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2. Penghargaan Kepada Kelompok Rentan
Pegadaian menghargai dan memberikan pelayanan khusus 
pada kelompok rentan maupun berkebutuhan khusus. 
Dalam rangka memberikan perhatian pada kelompok 
yang layak diberikan perhatian khusus, upaya yang telah 
dilakukan antara lain memberikan prioritas layanan kepada 
kaum disabilitas, nasabah berusia lanjut, ibu hamil dan 
bagi mereka yang sedang sakit dan butuh pertolongan.

3. Perlakuan Terhadap Hak Berpolitik
Pegadaian menghormati aspirasi dan pandangan politik 
Insan Pegadaian dan menjamin pelaksanaan hak tersebut 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Terkait hak berpolitik, Pegadaian telah mengatur agar 
Insan pegadaian tidak menggunakan fasilitas kantor, 
segala atribut dan sumber daya Pegadaian lainnya untuk 
kampanye politik atau penggalangan dana politik, tidak 
menjadi pengurus partai politik di semua tingkatan serta 
tidak malakukan kegiatan yang dipersepsikan sebagai 
aktivitas kampanye politik seperti pemasangan spanduk, 
mengedarkan simbol, gambar dan ornamen politik tertentu 
dalam lingkungan Pegadaian.

4. Kebebasan Berserikat
Keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja juga ILO Convention 87 yang 
menjamin kebebasan karyawan untuk bergabung dalam 
organisasi pekerja telah diwujudkan Perseroan melalui 
adanya Serikat Pekerja. Konvensi ILO turut menegaskan 
tentang organisasi pekerja sebagai sarana penghubung 
antara karyawan dengan Perseroan guna menciptakan 
hubungan harmonis yang saling menguntungkan 
semua pihak, di mana hal ini telah dilaksanakan melalui 

kesepakatan antara manajemen Perseroan dan Serikat 
Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang memuat syarat kerja. Sebagaimana diatur dalam 
PKB, Pegadaian harus membantu menyediakan sarana 
ataupun fasilitas yang dibutuhkan oleh Serikat Pekerja 
dalam menjalankan kegiatan operasional. Manajemen 
juga memberikan waktu dispensasi kepada pengurus dan/
atau anggota Serikat Pekerja yang harus menyelesaikan 
permasalahan ketenagakerjaan. Dalam PKB juga diatur 
ketentuan bahwa manajemen dilarang melakukan 
penekanan, diskriminasi, dan intimidasi kepada anggota 
dan pengurus Serikat Pekerja.

5. Penghormatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat
Pegadaian berkomitmen untuk turut serta berpartisipasi 
dalam mendorong perkembangan masyarakat di sekitar 
unit kerja pegadaian dan meningkatkan tanggung jawab 
sosial kepada masyarakat. Setiap Insan Pegadaian 
diwajibkan untuk menghormati adat istiadat, nilai-nilai 
budaya dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat 
di sekitar lokasi unit kerja Pegadaian.

Berkat implementasi dan pengawasan yang baik, sepanjang 
tahun 2019 media pelaporan Pegadaian tidak menemukan atau 
menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia 
seperti pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran 
maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan 
Pegadaian serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan. 
Di samping itu tidak ada perkara hukum yang dihadapi 
oleh Pegadaian terkait dengan gugatan masyarakat terkait 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pegadaian.

Penghargaan tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan Pada hak aSaSI manuSIa

Komitmen Pegadaian untuk senantiasa menghormati hak asasi manusia di lingkup Perseroan, terutama dalam menghormati 
hak-hak karyawan dan lingkungan sekitar, mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga yang didapat di sepanjang 
tahun 2019, sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

Tanggal acara Penghargaan diberikan oleh

14 Juni 2019 HR Asia Award PT Pegadaian (Persero) - Best 
Companies To Work For In Asia

HR Asia

5 Desember 2019 indonesia Humane Entrepreneurship 
Award 2019

indonesia Humane Entrepreneurship 
Award 2019

International Council for Small Business 
Indonesia

Tanggung Jawab sosial Perusahaan TerhadaP PeMenuhan hak aSaSi ManuSia
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Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
unTuk oPeraSi yang adil

rumuSan, komItmen dan kebIJakan 
tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan 
terhadaP oPeraSI yang adIl

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, pegadaian berkomitmen 
untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial 
dengan konsep menjalankan operasi bisnis secara adil 
sejalan dengan prinsip GCG. Pengelolaan operasi yang adil 
diarahkan agar dalam proses operasional Pegadaian dalam 
rangka menciptakan nilai tambah kepada pemegang saham 
senantiasa tetap menjaga keseimbangan kepentingan dengan 
stakeholder. Tanggung jawab sosial pada proses operasi yang 
adil dilakukan untuk menjamin operasi bisnis dilakukan secara 
yang sehat, efektif dan efisien, bebas dari praktik korupsi dan 
suap, netralitas dalam isu-isu politik, berkompetisi dengan adil, 
serta menghargai hak cipta/kepemilikan para stakeholders.

Kebijakan dan Rumusan Perseroan lingkup core subject 
operasi yang adil pada Pegadaian tertuang dalam berbagai 
kebijakan dan pedoman Perseroan, antara lain:
1. Peraturan Direksi No. 40 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 

2017 tentang Code of Conduct Pegadaian.
2. Peraturan Direksi No. 75 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
3. Peraturan Direksi No. 60 Tahun 2014 tanggal 29 September 

2014 tentang Pencegahan Praktik Nepotisme.
4. Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 

tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian 
Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

5. Peraturan Direksi No. 94 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 
2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, 
dan Peraturan Direksi No. 57A Tahun 2015 tanggal 30 
Desember 2015 tentang Batas Kewenangan Pengadaan 
Barang dan Jasa.

Pemangku kePentIngan dan lIngkuP 
damPak tanggung Jawab ataS 
oPeraSI yang adIl

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya 
pengelolaan Perseroan yang transparan, wajar, dan setara. 
Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan 
berbagai pemangku kepentingan, meliputi:
•	 Pemegang saham dan kepentingannya terhadap 

pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel.
•	 Karyawan yang berkepentingan terhadap prosedur tetap 

yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

•	 Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan 
terhadap proses kemitraan yang bersandar pada 
transparansi dan keadilan.

•	 Konsumen dengan kepentingan atas pengelolaan jasa 
layanan yang bertanggung jawab.

•	 Regulator yang memiliki kepentingan atas industri 
yang stabil.

SaSaran, rencana dan target

Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung 
jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan 
utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, serta pelibatan pemangku 
kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perseroan 
berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada 
ke-2 aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan 
operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

PeneraPan InISIatIf tanggung Jawab 
SoSIal PeruSahaan Pada aSPek 
oPeraSI yang adIl

Pegadaian senantiasa memberikan kesempatan kerja yang 
adil bagi masyarakat dan menolak praktik diskriminasi manusia 
(suku, agama, ras dan antar-golongan) serta menerapkan 
prinsip perlakuan yang adil bagi Insan Pegadaian dalam 
bekerja dan pengembangan diri berdasarkan kompetensi 
yang dimiliki.
Komitmen Pegadaian diwujudkan melalui, antara lain:
1. Melakukan proses rekrutmen tenaga kerja secara 

transparan, adil dan objektif. Pengumuman rekrutmen 
pegawai dilakukan secara terbuka melalui media massa 
atau sarana lain agar informasi diterima oleh masyarakat 
secara luas. Tahapan dalam proses rekrutmen pegawai 
meliputi seleksi administrasi (berkas lamaran), tes tertulis, 
wawancara, tes kesehatan, on the job training, maupun 
seleksi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

2. Menggunakan kriteria kualifikasi, kompetensi dan 
kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai 
dasar bagi pimpinan atau pengambil keputusan dalam 
hal rekrutmen, mutasi, promosi, pengembangan karir 
dan sejenisnya.

3. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, bebas dari 
praktik diskriminasi dan perbuatan/tindakan yang dapat 
dikategorikan sebagai bentuk pelecehan.
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4. Menghormati hak pribadi Insan Pegadaian termasuk 
menjaga, menyimpan dan menggunakan data pribadi 
Karyawan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku.

5. Memiliki budaya kerja INTAN (Inovatif-Nilai Moral Tinggi-
Terampil-Adi Layanan-Nuansa Citra) yang dijabarkan 
dalam 10 (sepuluh) perilaku utama insan Pegadaian dan 
telah disosialisasikan dan diimplementasikan ke seluruh 
karyawan melalui program change agent dan culture fair.

6. Pegadaian juga telah memiliki kode etik karyawan (code 
of conduct) dan telah ditandatangani oleh seluruh Insan 
Pegadaian sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan 
hak dan kewajibannya mulai dari jajaran Dewan Komisaris, 
Direksi, para pejabat dan staf, yang diharapkan dapat 
mempengaruhi perilaku positif para karyawan. Segala 
bentuk pelanggaran terhadap kode etik tersebut akan 
mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dengan Serikat Pekerja.

7. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan 
mengedepankan prinsip nilai-nilai dan etika kerja yang 
sejalan dengan visi dan misi Perseroan, meliputi efektif, 
efisien, kompetitif, transparan, adil, akuntabel, kehati-
hatian, kemandirian, integritas, dan berwawasan Health, 

Safety, and Environment (HSE). Selain itu Pegadaian juga 
senantiasa menekankan etika kerja dalam prosedur dan 
pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi 
kejujuran, kemandirian, dan kerahasiaan. Perseroan juga 
berupaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan 
antara pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak 
langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam 
pelaksanaannya Pegadaian mengutamakan:
•	 Penggunaan produksi dalam negeri, rancang 

bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan 
kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, 
harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;

•	 Sinergi antar BUMN, anak Perusahaan BUMN, dan/
atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar anak 
perusahaan BUMN dan/atau antar perusahaan terafiliasi 
BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha.

Direksi, pejabat yang berwenang, pengguna barang dan 
jasa, panitia pengadaan, penyedia barang dan jasa, dan para 
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa yang 
dituangkan dalam Pakta Integritas.

Penghargaan InISIatIf tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan Pada aSPek 
oPeraSI yang adIl

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan aktivitas yang memberikan dampak 
terhadap pencemaran lingkungan. Sementara itu, Perseroan senantiasa menjalankan program CSR yang menunjukkan 
kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Program CSR pegadaian di rancang dengan tema “Pegadaian Bersih-Bersih” yang terdiri dari:
•	 Program Bersih Lingkungan (Pro Planet);
•	 Program Bersih Hati (Pro People); dan
•	 Program Bersih Administrasi (Pro Profit).

Salah satu dari program andalan dari program bersih lingkungan adalah program memilah sampah menabung emas yang diberi 
nama The Gade Clean and Gold. Melalui program ini masyarakat diberikan edukasi untuk memilah sampah kemudian disetor 
ke bank sampah dan ditukar dengan tabungan emas. Program ini mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri yaitu 
sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

Tanggal acara Penghargaan diberikan oleh

18 september 2019 nusantara Csr Award 2019 Pelibatan komunitas dalam menangani 
sampah

The La Tofi School of CSR

26 september 2019 International Convention of 
Quality Control Circles 2019

Gold Award, The Implementation of The 
Gade Clean and Gold Program To Sustain 
Environmental, Hygiene, Empower Middle 
to Lower Class Society and Acquire New 
Customers For PT Pegadaian (Persero)

Union of Japanese Scientist and 
Engineers (uJse)

Tanggung Jawab sosial Perusahaan unTuk oPeraSi yang adil
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Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan

rumuSan, komItmen dan kebIJakan 
tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan 
terkaIt lIngkungan hIduP

Pegadaian menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan 
memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu Pegadaian 
secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan 
tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat 
pada umumnya. Sekalipun kegiatan usaha Pegadaian tidak 
berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, namun 
Pegadaian memiliki komitmen kuat untuk ikut terlibat pada 
upaya memelihara kelestarian lingkungan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Pegadaian percaya bahwa lingkungan 
hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang 
keberlangsungan bisnis Pegadaian. Dalam rangka menjaga 
dan melestarikan lingkungan, Pegadaian memiliki kebijakan 
untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga 
keanekaragaman hayati. Perseroan pun terus menjaga 
kelestarian lingkungan dalam operasional kegiatan bisnis.

Kebijakan Pegadaian terkait pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, 
maklumat dan peraturan Perseroan dalam rangka meminimalisir 
dampak operasional terhadap lingkungan hidup. Perseroan 
turut berpartisipasi dalam mencegah perubahan iklim dan 
pemanasan global melalui pengelolaan operasional yang 
ramah lingkungan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan 
energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan 
Pegadaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan 
dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini juga merupakan 
bentuk pengimplementasian kepatuhan Pegadaian terhadap 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan lingkungan tersebut 
merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan 
kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 
ke area masyarakat, Pegadaian senantiasa mengatur, 
mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. 
Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan 
dan meningkatkan efisiensi bisnis Pegadaian, tetapi juga 
menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan 
yang berdampak negatif bagi para warga ataupun komunitas 
yang menetap atau bertempat tinggal di sekitar area lingkungan 
Pegadaian. Selama tahun 2019, tidak terdapat pengaduan dari 
stakeholder terkait dengan pencemaran lingkungan, sehingga 
tidak ada informasi tentang dampak dan risiko lingkungan 
penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung 
dengan Pegadaian.

damPak dan rISIko lIngkungan 
terkaIt oPeraSI dan bISnIS 
PeruSahaan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pegadaian bergerak 
dalam bidang industri keuangan khususnya pergadaian. 
Kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan tidak memiliki 
dampak dan risiko lingkungan. Namun demikian, dalam 
kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan Air Uji berupa 
larutan asam nitrat (HNO3) dan asam klorida (HCl) dalam 
melakukan pengukuran kadar emas baik milik Pegadaian 
maupun barang gadai milik nasabah. Seperti yang akan 
dijelaskan berikutnya, Perseroan melakukan pemantauan 
khusus terhadap penggunaan larutan tersebut; meskipun 
volume limbah Air Uji terhitung minimal dan tidak menimbulkan 
dampak kerusakan lingkungan termasuk pengelolaan buangan 
hasil kegiatan yang dilakukan Perseroan.

Di samping itu, Perseroan memiliki komitmen untuk turut 
menjaga lingkungan melalui berbagai penerapan inisiatif 
seperti penggunaan kertas dan air yang efisien, serta sejumlah 
inisiatif lainnya.

SaSaran, rencana dan target

1. Target sektor pelestarian alam Rp1,45 M, Realisasinya 
Rp841.796.000.

2. Pendirian The Gade Clean & Gold dengan target 33 lokasi 
terealisasi sebanyak 51 lokasi selama tahun 2019.

3. Gold for Work adalah kegiatan bersih bersih lingkungan 
dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan 
masyarakat yang ikut berpartisipasi mendapatkan tabungan 
emas dalam rangka memperingati hari ulang tahun 
pegadaian yang ke-118 tahun. Kegiatan tersebut diadakan 
serentak di 12 kantor wilayah di seluruh Indonesia dan 
memperoleh penghargaan dari Lembaga Prestasi Rekor 
Indonesia Dunia kategori Rekor Pembukaan Tabungan 
Emas Terbanyak Secara Serentak dengan total Tabungan 
Emas sebanyak 5.836 rekening.

4. Kegiatan pelestarian alam di antaranya:
•	 Menanam 3.000 bibit mangrove bersama AIESEC di 

Marunda Jakarta Utara.
•	 Kegiatan Bersih sungai Batang Arau, kota Padang.
•	 Kegiatan bersih kali Ciliwung di Jakarta.
•	 Penataan kali di Kota Bekasi.

5. Sasaran bina lingkungan yaitu masyarakat/lembaga umum.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP lingkungan hiduP
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Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang 
Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Terhadap Lingkungan

Dalam setiap aktivitas bisnisnya, Pegadaian selalu berupaya 
memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai 
kegiatan sebagai berikut:

1. Pelestarian Lingkungan Hayati
Untuk menjaga ekosistem alam, mendukung 
ketersediaannya sarana kebersihan, dan memberdayakan 
kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan 
penghijauan, Perseroan melakukan kegiatan penanaman 
pohon dan penyediaan peralatan angkut sampah yang 
dilaksanakan di beberapa kantor wilayah dan cabang.

2. Pengelolaan Limbah
Pegadaian adalah perseroan yang bergerak di bidang jasa 
keuangan, sehingga dalam menjalankan proses bisnisnya, 
Perseroan tidak menghasilkan limbah yang menimbulkan 
dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

3. Penggunaan Material dan Energi dalam Operasional

•	 Air Uji
Dalam menjalankan salah satu proses bisnisnya, salah 
satu layanan Pegadaian adalah melakukan pengukuran 
kadar emas baik milik Pegadaian maupun barang gadai 
milik nasabah. Pengukuran kadar emas dilaksanakan 
oleh pekerja Pegadaian yang telah memiliki sertifikasi 
dan kemampuan khusus dengan menggunakan jenis 
senyawa kimia yang sering disebut dengan Air Uji, 
yang terdiri dari dua jenis senyawa kimia, yaitu larutan 
asam nitrat (HNO3) dan asam klorida (HCl). Pendekatan 
perhitungan jumlah Air Uji yang dikonsumsi pada tahun 
2019, masih sama dengan yang dilakukan pada periode 
pelaporan tahun 2018, yaitu dengan cara mengkonversi 
biaya pembelian bahan kimia tersebut menjadi rata-
rata volume Air Uji. Dengan mekanisme ini, setidaknya 
didapatkan jumlah yang mendekati dengan volume 
penggunaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

konsumsi air uji
Tahun Jumlah konsumsi

2016 9.863 liter

2017 8.988 liter

2018 8.976 liter

2019 8.848 liter

•	 Kertas
Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan 
oleh Pegadaian, yaitu melalui dukungan Teknologi 
Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas 
diganti dengan tanpa kertas (paperless). Hal ini 
dilakukan dengan berbagai program diantaranya 
penyebaran surat menyurat internal yang dulunya 
menggunakan faximile kini beralih ke jaringan 
intranet. Pegadaian juga senantiasa menekankan 
kepada pegawai untuk menggunakan kertas bekas 
dalam setiap pekerjaan seperti pemakaian kertas 
bolak-balik, menghentikan penggunaan kertas untuk 
dokumen pembukaan tender, membiasakan mengirim 
dokumen dengan e-mail, hanya mencetak halaman 
yang paling penting, serta pemakaian kembali kertas 
bekas, khususnya untuk dokumen yang sifatnya masih 
draft. Disamping itu juga inisiatif pro lingkungan juga 
ditunjukkan dengan cara kebijakan tender tidak 
lagi mengirimkan dokumen hardcopy yang dapat 
menghabiskan jumlah kertas yang tidak sedikit, namun 
telah dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 
e-procurement secara lebih optimal. Adapun kertas-
kertas yang sudah tidak bisa dipakai, diserahkan 
kepada pihak ketiga untuk didaur ulang (recycle).

•	 Konsumsi Energi
Penggunaan energi di Pegadaian, berasal dari 
2 (dua) sumber yaitu listrik dan BBM. Kebijakan 
mengenai pemakaian dua sumber energi ini diatur 
dalam Surat Edaran Direksi No. 74 Tahun 2011 yang 
mengamanatkan penghematan energi listrik dan air 
oleh seluruh karyawan dan pihak yang terkait dengan 
bisnis Pegadaian. Penghematan perlu dilakukan karena 
ketersediaan energi dan air semakin terbatas. Pada 
tahun 2019 Pegadaian menggunakan listrik yang dibeli 
dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber 
energi untuk kegiatan operasionalnya, baik kantor 
pusat, wilayah, area maupun cabang. Demikian juga 
dengan gasoline yang dipergunakan untuk sumber 
energi operasional transportasi internal Perseroan.

Rincian penggunaan energi Perseroan pada tahun 
2016–2019 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tanggung Jawab sosial Perusahaan lingkuP lingkungan hiduP
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konsumsi listrik
Tahun Jumlah konsumsi

2016 33,0 juta kwh

2017 35,4 juta kwh

2018 27,73 juta kwh

2019 27,01 juta kwh

konsumsi gasoline
Tahun Jumlah konsumsi

2016 1,27 juta liter

2017 1,30 juta liter

2018 1,35 juta liter

2019 1,50 juta liter

•	 Air
Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya ini membuat Insan Pegadaian ekstra waspada akan stok atau 
persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari, Pegadaian 
melakukan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan 
pengecekan secara rutin instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

•	 Pengelolaan Sampah Melalui Program The Gade Clean & Gold
Pegadaian berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program yang 
bekerja sama dengan bank sampah yang dikelola oleh Bumdes dan organisasi masyarakat lainnya. Program Pegadaian 
Bersih-Bersih melalui bank sampah yang berjalan sejak tahun 2018, sampai akhir tahun 2019 Perseroan telah memfasilitasi 
bank sampah di 63 lokasi di kota-kota besar di Indonesia. telah tersebar di 56 kota di seluruh kota-kota besar di 
Indonesia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari program CSR (Corporate Social Responsibility) Pegadaian 
yang bertajuk Pegadaian Bersih-Bersih, yang terdiri dari 3 tiga program yaitu Pro Planet (bersih-bersih lingkungan), Pro 
Profit (bersih administrasi) dan Pro People (bersih hati) sebagai bentuk kepedulian sosial Pegadaian kepada masyarakat. 
Melalui program Pegadaian bersih-bersih bertemakan The Gade Clean & Gold, Pegadaian semakin menegaskan 
manfaat kehadirannya sebagai BUMN yang Hadir Untuk Negeri dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan, serta 
memeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Program ini menciptakan sebuah lingkungan 
yang bersih dan sehat, menambah pengetahuan tentang pengelolaan sampah serta membangun inklusi keuangan 
dan kesejahteraan hidup masyarakat. Program Bersih-Bersih Pegadaian juga memberikan edukasi untuk memproses 
sampah rumah tangga menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

1
2

3
4

5

mekanisme bank Sampah

Pemilihan Sampah 
Rumah tangga

Penimbangan 
Sampah

Konversi Nilai 
Sampah ke 
Tabungan

Penyetoran Sampah 
ke Bank Sampah

Pencatatan Nilai 
Sampah

 Tujuan
Untuk meningkatkan 
kesehatan dan 
kesejahteraan hidup 
masyarakat, mengurangi 
dampak sampah lingkungan, 
sekaligus meningkatkan 
sumber penghidupan.

 manfaat
•	 Menciptakan lingkungan 

yang bersih dan sehat;
•	 Memberikan inklusi 

kepada masyarakat;
•	 Memberikan 

pengetahuan tentang 
pengelolaan sampah.
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Proses tata kelola Bank Sampah “The Gade Clean and Gold” relatif sederhana. Sampah yang sudah dipilah dari rumah 
disetor ke bank sampah untuk ditimbang dan dinilai harganya. Selanjutnya sampah dibeli oleh bank sampah dan 
uangnya dimasukkan dalam bentuk tabungan emas. Emas hasil menabung dapat dijual atau digadaikan jika masyarakat 
memerlukan dana. Juga dapat dimanfaatkan untuk biaya menunaikan ibadah haji atau umroh. Dengan saldo tabungan 
emas seberat 3,5 gram, masyarakat dapat mengajukan pembiayaan ibadah haji sehingga memperoleh porsi haji dengan 
pembiayaan yang dapat direncanakan sesuai kemampuan keuangannya. Pegadaian melalui bank sampah ini dapat 
membantu perekonomian masyarakat sekitar, sehingga dapat membangun perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

•	 Earth Hour
Secara rutin setiap tahunnya Pegadaian berpartisipasi dalam kegiatan “Earth Hour” yang diadakan oleh WWF, bertujuan 
melestarikan lingkungan hidup dengan mengurangi konsumsi energi listrik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan 
pemadaman listrik selama 1 jam pada hari Sabtu, minggu keempat bulan Maret setiap tahun pada pukul 20.30 sampai 
dengan 21.30.

Atas upaya penerapan praktik tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, Pegadaian telah mendapatkan berbagai 
apresiasi antara lain meraih Gold Award di ajang International Convention of Quality Control Circles (ICQCC) di Jepang 
yang berlangsung tanggal 21-27 September 2019 yang diikuti 370 tim yang berasal dari 20 negara. Program Bank Sampah 
Pegadaian “The Gade Clean and Gold” ini mendapat dukungan banyak pihak mulai Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan 
Presiden. Di dalam negeri program ini mendapat penghargaan Nusantara CSR Award kategori Pelibatan Komunitas 
Dalam Menangani Sampah. Penghargaan yang diterima pada tanggal 18 September 2019 ini merupakan apresiasi 
terhadap keberhasilan Pegadaian dalam mensosialisasikan manfaat pengelolaan sampah untuk masyarakat menjadi 
emas melalui Program Pegadaian Bersih-Bersih.

Pegadaian raih gold award di ajang international 
convention of Quality control circles (IcQcc) di Jepang 

yang berlangsung tanggal 21-27 September 2019

Pegadaian raih Penghargaan di nusantara cSr award 2019 
melalui Program Pegadaian bersih-bersih pada tanggal 18 

September 2019

Tanggung Jawab sosial Perusahaan lingkuP lingkungan hiduP
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InformaSI tentang Pengaduan maSalah lIngkungan

Sehubungan dengan operasi dan bisnis Perseroan tidak menimbulkan masalah lingkungan maka sepanjang tahun 2019 tidak 
terdapat laporan tentang pengaduan masalah lingkungan.

Penghargaan tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan bIdang lIngkungan

Tanggal acara Penghargaan diberikan oleh

27 mei 2019 anugerah warta ekonomi Pkbl Terbaik Jasa keuangan 
Program unggulan bina 
lingkungan Pendidikan dan 
Pelatihan

warta ekonomi

18 september 2019 Nusantara CSR Award 2019 Pelibatan komunitas dalam 
menangani sampah

The La Tofi School Of CSR

26 september 2019 iCQCC 2019 Tokyo The Implementation of The Gade 
Clean and Gold Program to 
Sustain Environmental Hygiene, 
Empower Middle to Lower 
Class Society, and Acquire New 
Customer For PT Pegadaian 
(Persero)

Organizing Committee – ICQCC 
2019 Tokyo

damPak kuantItatIf: bIaya dan/atau InVeStaSI tanggung Jawab SoSIal aSPek 
lIngkungan hIduP

Kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan juga dilakukan program penghijauan dan konservasi guna mendukung pelestarian 
alam. Pegadaian memahami bahwa program konservasi dan perawatan lingkungan tetap dilakukan untuk memberikan dampak 
positif yang besar. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penghijauan dan perbaikan terumbu karang. Untuk itu pada tahun 
2019 Pegadaian telah menganggarkan sejumlah dana dan melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan. Adapun total dana 
yang dikeluarkan Pegadaian untuk pelestarian lingkungan tahun 2019 sebesar Rp841.796.000,- meningkat 57,52% dibanding 
tahun 2018 sebesar Rp534.400.000,-.
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rumuSan, komItmen dan kebIJakan tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan 
terkaIt ketenagakerJaan, keSehatan dan keSelamatan kerJa

Seperti yang telah disampaikan pada bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dalam Laporan Tahunan ini, 
Perseroan memandang pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama dari seluruh dimensi operasional 
dan bisnis yang dijalankan. Dengan menitikberatkan pada SDM, Perseroan mengupayakan pemenuhan CSR di bidang 
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan harapan dapat menyelenggarakan suasana kerja yang kondusif, 
yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas.

Pemangku kePentIngan dan lIngkuP damPak tanggung Jawab ataS 
ketenagakerJaan, keSehatan dan keSelamatan kerJa

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek K3 
adalah karyawan Perseroan. Lingkup dampak meliputi kesejahteraan, pemenuhan hak-hak, pemantauan K3 dalam pelaksanaan 
proyeks, serta pengelolaan kompetensi pribadi.

Sistem rekrutmen dan promosi di lingkup Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara 
Republik Indonesia untuk dapat diterima menjadi karyawan Perseroan. Demikian juga halnya dalam pengembangan karir, 
sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di internal Perseroan memberikan kesempatan yang sama 
kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

SaSaran, rencana dan target
Sumber Program Tujuan k3 Sasaran k3 indikator Program k3 PiC

ibPr no 5.1; 6.1; 7.4; 
14.1; 17.1; 18.1; 25.1; 32.2

menciptakan 
Tempat kerja yang 
aman dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kecelakaan kerja 
(Zero Accident)

Tidak Pernah Terjadi 
Fatality Accident & 
Major Accident yang 
Disebabkan oleh 
instalasi listrik

inspeksi rutin Jaringan 
listrik dan Pembuatan 
rambu Peringatan 
listrik berbahaya

Tim P2k3

ibPr no 8.3; 18.4; 26.3 menciptakan 
Tempat kerja yang 
aman dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kecelakaan kerja 
(Zero Accident)

Tidak Pernah Terjadi 
kecelakaan yang 
Disebabkan karena 
Upnormal Lift

melakukan Perawatan 
rutin dan uji riksa 
ulang Lift, genset, 
instalasi kelistrikan, 
Peralatan Tanggap 
Darurat dan Penyalur 
Petir

PPaT

ibPr no 10.1;10.3 menciptakan 
Tempat kerja yang 
aman dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kecelakaan kerja 
(Zero Accident)

Tidak Pernah Terjadi 
kecelakaan karena 
Toilet licin

Pembersihan Toilet 
rutin

PPaT

ibPr no 11.1; 11.2 menciptakan Tempat 
kerja yang aman, 
sehat dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kebakaran

Tidak ada insiden 
kebakaran 
Disebabkan karena 
buangan Puntung 
rokok

Pembuatan Smoking 
Area

PPaT

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP keTenagakerJaan, keSehaTan, 
dan keSelaMaTan kerJa
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Sumber Program Tujuan k3 Sasaran k3 indikator Program k3 PiC

ibPr no 13.4; 16.1; 18.2; 
19.1; 22.1; 29.1

menciptakan 
Tempat kerja yang 
aman dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kebakaran

Tidak ada insiden 
kebakaran dari 
lokasi gudang, 
kantin, genset, dan 
Penyimpanan bbm

ik kebakaran, 
Pengadaan dan 
Pemasangan aPar 
di area gudang, 
kantin, genset, dan 
Penyimpanan bbm

unit kerja Pengelola 
k3

ibPr no 20.1; 24.1; 
25.2; 26.1; 27.1; 28.1; 
33.1; 33.2

menciptakan Tempat 
kerja yang aman, 
sehat dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

mencegah Terjadinya 
kecelakaan kerja 
(Zero Accident)

Tidak Pernah Terjadi 
Fatality Accident 
& Major Accident 
pada Pekerjaan 
di ketinggian dan 
Penyakit akibat kerja 
yang Disebabkan 
oleh genset

Pengadaan & 
Penggunaan Ear 
Plug, Penggunaan 
Body Harness, Safety 
Helmet, Masker

unit kerja Pengelola 
k3

ibPr no 22.5; 24.1; 
24.2

menciptakan Tempat 
kerja yang aman, 
sehat dan efisien 
untuk mendorong 
Produktivitas

Pemenuhan 
Terhadap Peraturan 
Perundangan 100%

seluruh Peraturan 
Perundangan k3 
Terkait Dengan 
Pelatihan kompetensi 
Personil Terpenuhi 
100%

Pelatihan Petugas 
Penanggulangan 
kebakaran kelas 
abCD, Pelatihan 
Petugas P3k, 
Pelatihan ahli k3 
listrik dan Pelatihan 
ahli k3 umum

Corpu

lIngkuP dan PerumuSan Program 
dan kegIatan yang dIlakukan terkaIt 
tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan 
terhadaP ketenagakerJaan, 
keSehatan dan keSelamatan kerJa

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Sebagai entitas usaha yang patuh terhadap peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan 
tidak memiliki afiliasi terhadap suku, agama, ras maupun 
golongan tertentu. Di samping itu, Perseroan juga menolak 
bentuk-bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin atau 
gender yang justru dapat menciptakan citra korporasi 
yang buruk bagi Perseroan.

Komitmen Perseroan ini dapat dilihat dari keterbukaan 
terhadap rekrutmen dan promosi serta mutasi yang 
disesuaikan dengan penilaian kinerja serta talenta dari 
masing-masing karyawan. Kinerja menjadi pengukuran 
utama atas penilaian Perseroan terhadap karyawan.

Di samping kesetaraan gender, Perseroan justru 
memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap karyawan 
perempuan yang sedang hamil, sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku. Cuti hamil dan 
cuti melahirkan menjadi salah satu fasilitas yang diberikan, 
dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perusahaan 
yang dimiliki Perseroan.

2. Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan syarat 
penting untuk terselenggaranya operasional sehari-
hari yang nyaman di Perseroan. Dengan terciptanya 
kenyamanan dan terlindungi dari kemungkinan kecelakaan 
kerja, maka semua karyawan bekerja dengan lebih tenang 
dan fokus, yang pada gilirannya akan memicu terciptanya 
produktivitas yang tinggi.

Penciptaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman 
tentu tidak sekadar menjadi tanggung jawab manajemen, 
tapi juga menjadi tanggung jawab karyawan. Dengan 
melangkah dan bertanggung jawab bersama, Perseroan 
berkomitmen untuk mewujudkan kecelakaan kerja 
nol (zero accident). Komitmen itu dipegang Perseroan 
sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagai implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 
50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (SMK3), Direksi telah menerbitkan 
Peraturan No. 112 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana 
Perseroan telah melakukan sosialisasi atas penerapan K3 
kepada seluruh karyawan.
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Berkaitan dengan K3, Perseroan berkomitmen untuk:
•	 Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

semua karyawan, pelanggan, pengunjung dan rekanan 
kerja selama berada di lingkungan kerja.

•	 Memenuhi peraturan perundang-undangan terkait 
keselamatan dan kesehatan kerja.

•	 Melakukan perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja secara menyeluruh.

Dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja di Perseroan, Direksi berkomitmen 
untuk menanggulangi dan penanganan kecelakaan kerja 
dengan membuat kebijakan yang mencakup:
•	 Pemenuhan visi dan misi K3 Perseroan.
•	 Komitmen penerapan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja untuk mendukung tujuan ‘zero 
accident’ dan mengurangi penyakit akibat kerja di 
seluruh wilayah kerja Perseroan.

•	 Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja dilakukan oleh seluruh karyawan 
dan didukung penuh oleh manajemen Perseroan 
dengan berorientasi pada proses berkelanjutan dan 
pemenuhan terhadap peraturan perundangan.

•	 Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman 
dan efisien untuk mendorong produktivitas dan 
menurunkan risiko bahaya pada seluruh tahapan 
proses operasional, salah satunya melalui pelaksanaan 
simulasi penanganan keselamatan kecelakaan kerja.

3. Tingkat Kecelakaan Kerja
Sebagaimana penerapan SMK3 di lingkup Perseroan 
yang menjunjung tinggi zero accident, Perseroan tidak 
menemukan adanya kecelakaan dari karyawan yang 
timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional dan 
bisnis Perseroan.

4. Tingkat Turnover Karyawan
Rasio employee turnover dapat menunjukkan produktivitas 
dari kinerja Perseroan. Selain itu, tingkat turnover 
karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan 
sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi 
keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan 
kerja yang kondusif.

Pada tahun 2019, jumlah karyawan yang keluar dari 
Perseroan adalah sebanyak 407 orang atau 2,90% dari 
jumlah keseluruhan karyawan, meningkat dibandingkan 
tahun 2018 dengan jumlah 398 orang atau 3,05% dari 
jumlah keseluruhan karyawan.

Penyebab Turnover karyawan

Penyebab
Tahun

2019 2018 2017

Pensiun alami 114 111 116

Pensiun dini 10 0 0

meninggal 24 28 25

mengundurkan diri 194 194 237

Diberhentikan karena 
melakukan pelanggaran

65 65 15

Jumlah karyawan yang keluar 407 398 393

Jumlah karyawan di akhir tahun 14.028 13.059 13.316

Persentase turnover 2,90% 3,05% 2,95%

Tingkat Turnover Karyawan

201920182017

2.95% 3.05%
2.90%

Persentase-persentase di atas menunjukkan adanya 
loyalitas yang tinggi dari karyawan terhadap Perseroan. 
Dengan bobot kerja dan pemenuhan hak-hak karyawan, 
Perseroan berharap dapat membentuk lingkungan kerja 
yang kondusif, agar dapat terus menciptakan loyalitas 
sekaligus produktivitas dari para karyawan.

5. Pemenuhan Hak Karyawan: Imbalan Kerja
Pemenuhan hak karyawan berupa remunerasi erat 
kaitannya dengan berbagai variabel penentu. Dasar 
utama dari penentuan hak karyawan—baik besaran 
maupun jumlahnya—disesuaikan dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan di 
tingkat Pemerintah Pusat maupun peraturan di tingkat 
Pemerintah Daerah.

Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh 
Perseroan kepada karyawan merupakan bentuk komitmen 
imbalan kerja kepada karyawan—mencakup imbalan kerja 
jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja 
serta pesangon pemutusan kerja—merupakan wujud 
komitmen kepatuhan Perseroan terhadap kewajiban 

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP keTenagakerJaan, keSehaTan, dan keSelaMaTan kerJa
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atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di 
samping tentunya upaya Perseroan dalam membangun 
hubungan kemitraan dengan karyawan sebagai pemangku 
kepentingan internal.

Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-
tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga 
program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. 
Khusus bagi program kesehatan, Perseroan memberikan 
2 (dua) program kepada karyawan, yaitu BPJS Kesehatan 
dan layanan Mandiri InHealth. Kedua program kesehatan 
ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi 
karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya di Perseroan.

Di bawah ini disajikan beberapa data terkait komitmen 
Perseroan dalam memenuhi hak-hak karyawan.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada karyawan
Jumlah remunerasi 
karyawan Tahun 2018
rp2.794.318.148.187,

→ Diberikan untuk
13.059 karyawan

Jumlah remunerasi 
karyawan Tahun 2019
rp3.423.862.466.117,-

→ Diberikan untuk
14.035 karyawan

klaim kesehatan
Jumlah klaim 2019 : 1032 klaim

klaim yang Dibayarkan di 
2019

: rp6.359.079.468,-

Imbalan pascakerja dan program pensiun juga diberikan 
kepada para karyawan sebagai bagian dari komitmen 
Perseroan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari 
tua kepada karyawan. Melalui program tersebut, karyawan 
akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada 
Perseroan, sekaligus menumbuhkan loyalitas karyawan 
terhadap Perseroan.

Program Pascakerja dan Program Pensiun
uraian Perusahaan Pembayar iuran Penerimaan

Dana Pensiun Dana Pensiun Pegadaian Perusahaan + karyawan bulanan

Tunjangan hari Tua Taspen Perusahaan + karyawan sekaligus

Jaminan hari Tua bPJs ketenagakerjaan Perusahaan + karyawan <15 sekaligus
15< bulanan

Pensiun bPJs ketenagakerjaan Perusahaan + karyawan <15 sekaligus
15< bulanan

uang kompensasi Phk langsung

6. Kegiatan Karyawan di Luar Tugas dan Pembentukan Suasana Kerja yang Kondusif
Selain pemenuhan hak, Perseroan juga memfasilitasi beberapa kegiatan karyawan di luar tugas yang kiranya mampu 
membentuk suasana kerja yang kondusif. Berbagai kegiatan ini, yang juga dikenal sebagai kegiatan ekstrakurikuler, 
memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengenal karyawan lainnya di luar fungsi masing-masing karyawan 
secara struktural. Dengan saling mengenal secara pribadi, perkembangan komunitas di level karyawan akan membentuk 
organisasi Perseroan yang solid.

Kegiatan ekstrakurikuler yang berkembang di Perseroan diantaranya bidang olahraga, seperti renang, tenis, bulutangkis, 
tenis meja, futsal, senam, yoga, dsb; bidang keagamaan, seperti pengajian rutin dan ibadah; atau komunitas hobi seperti 
fotografi dan klub motor. Melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, Perseroan berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan 
antar para karyawan, yang kemudian akan memberikan dampak terhadap suasana kerja yang kondusif.
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Fin Expo Sundown Run 19 oktober 2019 di gor Sukamantri

kunjungan tim futsal kantor Pusat ke kanwil SemarangPartisipasi Pegadaian dalam ajang Pertandingan 
Sepak bola bumn cuP

Jakarta marathon 27 oktober 2019 di gelora bung karno

Pertandingan Sepak bola Persahabatan dengan Pt Jasa raharja

kegIatan ekSkul PegadaIan dI tahun 2019

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
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Pertandingan Persahabatan Sepak bola vs bank mandiri

the gade badminton kantor Pusat Goes to bali the gade club badminton tanding di bali

the gade badminton kantor Pusat Goes to Semarang 
9 november 2019

Pertandingan lintas direktorat Jaringan operasional dan Penjualan vs direktorat Sdm hukum
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PeneraPan InISIatIf tanggung 
Jawab SoSIal PeruSahaan terhadaP 
ketenagakerJaan, keSehatan dan 
keSelamatan kerJa

PENERAPAN BuSInESS COnTInuITy MAnAGEMEnT 
(BCM)
Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dalam 
lingkungan kerja melalui Business Continuity Management 
(BCM) dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
•	 Perseroan harus selalu mempersiapkan diri untuk 

menghadapi situasi operasional bisnis yang tidak normal, 
baik yang disebabkan oleh alam, manusia, dan teknologi 
maupun yang terkait dengan kondisi perekonomian makro.

•	 Situasi yang tidak normal tersebut bila tidak ditangani 
secara khusus, bisa mengakibatkan ancaman yang 
serius terhadap kelangsungan bisnis Perseroan dan 
kepercayaan nasabah.

•	 Untuk mengantisipasi situasi tidak normal tersebut, maka di 
susun kebijakan Business Continuity Management (BCM).

BCMS sendiri adalah proses manajemen dalam mengidentifikasi 
potensi ancaman dan dampaknya bagi kelangsungan 
operasional Perseroan serta penanganannya sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur untuk memastikan aktivitas kritikal 
Perseroan dapat dipulihkan dengan segera setelah terjadi 
bencana (disaster).

Kebijakan BCMS terdiri dari:
•	 Pedoman Business Continuity Plan (BCP), content: Strategi 

Kelangsungan Operasional Bisnis, Skenario Kondisi 
Bencana, Call Tree.

•	 Pedoman Disaster Recovery Plan (DRP), content: Skenario 
aktivasi DRC, terkait recovery IT lainnya.

•	 Pedoman Crisis Management Plan (CMP), content: Strategi 
kelangsungan bisnis saat bencana Krisis yang berdampak 
operasional secara nasional.

MEMPERKUAT SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)
Perseroan telah memperkuat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang bagian dari sistem manajemen 
Perseroan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat 
kerja yang aman, efisien dan produktif. Perseroan juga telah menerapkan strategi dalam menjaga kelangsungan operasional 
bisnis yang dilakukan melalui 5 langkah yaitu:

PREVENTION
•	 SMK3, SMKI, 

Sispamfilu
•	 Literatur lain

RESUMPTION
Pemulihan dari sisi 

non TI dengan 
pedoman BCP

RESPONSE
SMK3, 

Mengutamakan 
Keselamatan Jiwa

RECOVERY
Pemulihan dari sisi 

TI dengan pedoman 
BCP dan DRP

RESTORATION
Pedoman BCP 

(Berangsur kembali 
ke kondisi normal)

Tujuan SMK3 Pegadaian adalah:
1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, 
dan terintegrasi;

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/
buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien 
untuk mendorong produktivitas.

Dasar Hukum SMK3 Pegadaian adalah:
•	 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang 

Keselamatan Kerja.
•	 Undang – Undang Nomor 13  Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan.
•	 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja.

•	 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/
MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan 

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP keTenagakerJaan, keSehaTan, dan keSelaMaTan kerJa
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dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli 
Keselamatan Kerja.

•	 Peraturan Direksi Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Pedoman 
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

•	 Peraturan Direksi Nomor 139 / DIR III / 2017 Tentang 
Panduan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Kantor Operasional (Cabang dan UPC/S).

•	 Keputusan Direksi Nomor 83 Tahun 2020 Tentang 
Penunjukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (P2K3) Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

PEMBENTUKAN P2K3
Pegadaian telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang merupakan badan pembantu 
di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara 
Perseroan dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama 
saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan 
keselamatan dan kesehatan kerja.

Tempat kerja dan P2k3:
1. Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.
2. Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah:

a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih;
b. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan 

bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan 
penyinaran radioaktif.

3. Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT Pegadaian (Persero):
a. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 

Keanggotaan P2K3 dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;
b. Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan Kerja dari Perusahaan yang bersangkutan. Sekretaris P2K3 harus mendapat 

sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U);
c. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan.

4. Struktur Organisasi P2K3

KETUA
Manajemen/setingkat

KETUA
Kadiv. OERM

KETUA
SEKRETARIS

Pengelola

ANGGOTA
Kasir/Security

KETUA
Pemimpin Cabang

SEKRETARIS
Ka. Unit Pelayanan/ 

Penaksir

ANGGOTA
Kasir/Security

WAKIL KETUAWAKIL KETUA
Kadiv PPAT

SEKRETARIS I
Kadep BCM

SEKRETARIS II
Profesional BCM

KOORDINATOR 
TANGGAP 
DARURAT

Profesional Standar 
Pengamanan

KOORDINATOR 
KESEHATAN
Kadep HCMS

KOORDINATOR 
TANGGAP 
DARURAT

Profesional Standar 
Pengamanan

KOORDINATOR 
KESEHATAN
Kadep HCMS

KOORDINATOR 
KESELAMATAN

Kadep Pengelola 
Aset Tetap

KOORDINATOR 
KOMUNIKASI 
DAN UMUM

KOORDINATOR 
KESELAMATAN 

Kadep Pengelola 
Aset Tetap

KOORDINATOR 
KOMUNIKASI 
DAN UMUM

SEKRETARIS

Struktur Organisasi Petugas/Tim K3 
Kantor Cabang dan UPC

(Penunjukan oleh Pemimpin Wilayah)

Struktur Organisasi P2K3 Kantor Wilayah 
(Penunjukan oleh Pemimpin Wilayah)

Struktur Organisasi P2K3 Kantor Pusat
(Penunjukan oleh Direksi)

Kantor Cabang UPC

Keputusan Direksi Nomor 83 Tahun 2020 Tentang 
Penunjukan Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (P2K3) Kantor Pusat PT 
Pegadaian (Persero)
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5. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat P2K3
a. Ketua P2K3:

•	 Menjamin bahwa Sistem Manajemen K3 ditetapkan, 
diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan standar;

•	 Melaporkan kepada Manajemen Perusahaan 
mengenai kinerja Sistem Manajemen K3;

•	 Menentukan langkah dan kebijakan demi 
tercapainya pelaksanaan program-program K3;

•	 Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya 
program-program K3 di unit kerjanya;

•	 Mempertanggungjawabkan program-program K3 
dan pelaksanaannya kepada pemimpin unit kerja 
di atasnya.

b. Sekretaris P2K3
•	 Membuat undangan rapat dan notulen;
•	 Mengelola administrasi surat-surat terkait K3;
•	 Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3;
•	 Memberikan bantuan/ saran yang diperlukan demi 

suksesnya program K3;
•	 Membuat laporan ke pemimpin unit kerja di atasnya 

maupun instansi lain yang bersangkutan dengan 
kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.

Fungsi P2k3

1 2 3

54

Monitoring fungsi aPar

ketersediaan 
Jalur dan atribut 

darurat serta 
rambu bahaya

Penyediaan alat 
Pelindung diri

Pelatihan k3 
dan Simulasi 

Tanggap 
darurat

Monitoring 
Fungsi Proteksi

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP keTenagakerJaan, keSehaTan, dan keSelaMaTan kerJa
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maSalah Pengaduan ketenagakerJaan

Perseroan memiliki mekanisme pengaduan terkait permasalahan ketenagakerjaan seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

MEKANISME PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

akta bukti 
Pendaftaran 
Perjanjian 
bersama

didaftarkan ke 
Phi* pada Pn** 

setempat

Perjanjian 
bersama

SePakaT Tidak 
SePakaT

biPaTriT

Pekerja/Serikat 
Pekerja Pengusaha

risalah
Perundingan

risalah
Perundingan

Perselisihan

Max 30 hari (Ps.3(2))

*) Phi : Pengadilan hubungan industrial
**) Pn : Prgadilan negeri
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Berikut penjelasan terkait alur gambar di atas:
•	 Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat;
•	 Penyelesaian perselisihan melalui Bipartit paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan, apabila dalam 

jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai 
kesepakatan maka perundingan dianggap gagal, dan tetap dibuatkan risalah perundingan;

•	 Apabila dalam perundingan Bipartit terjadi kesepakatan maka akan dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh 
para pihak;

•	 Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;
•	 Perjanjian Bersama wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama;
•	 Perjanjian Bersama yang telah didaftar akan diberikan akta bukti pendaftaran bersama yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan 
Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan untuk mendapat 
penetapan Eksekusi.

Jumlah Pengaduan Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan Penanganannya

no Jenis Perkara Pokok Perkara Tindak lanjut yang dilakukan Status hukum Pengaruh Terhadap 
Perusahaan

1 sengketa 
hubungan 
industrial

sengketa gugatan 
Pemutusan hubungan kerja 
yang diajukan oleh sdr. Titik 
nurhajati selaku Penggugat 
dan Perseroan selaku 
Tergugat di Pengadilan 
hubungan industrial pada 
Pengadilan negeri mataram

Pada tanggal 16 april 
2018, sdr. Titik nurhajati 
mengajukan Permohonan 
kasasi terhadap Putusan 
Phi pada Pn mataram 
nomor: 3/Pdt.sus-Phi/2018/
Pn mataram tanggal 5 april 
2018 dan Pegadaian telah 
mengajukan kontra memori 
kasasi pada tanggal 11 mei 
2018.

Dalam proses pemeriksaan 
Kasasi di mahkamah agung ri

Jika permohonan 
kasasi dikabulkan oleh 
mahkamah agung, maka 
akan memberikan dampak 
financial pada Perseroan 
untuk membayar hak-hak 
yang bersangkutan.

2 sengketa 
hubungan 
industrial

sengketa gugatan 
Pemutusan hubungan 
kerja yang diajukan oleh 
sdr. muhammad arsyad 
selaku Penggugat dan 
Perseroan selaku Tergugat 
di Pengadilan hubungan 
industrial pada Pengadilan 
negeri samarinda

Pada tanggal 2 mei 2018, 
PT Pegadaian (Persero) 
mengajukan permohonan 
kasasi terhadap Putusan Phi 
pada Pn samarinda nomor: 
71/Pdt.sus-Phi/2017/Pn.smr 
tanggal 12 april 2018. 
muhammad arsyad telah 
mengajukan kontra memori 
kasasi tanggal 4 Juni 2018.

Dalam proses pemeriksaan 
Kasasi di mahkamah agung ri

Jika permohonan 
kasasi dikabulkan oleh 
mahkamah agung, maka 
akan memberikan dampak 
financial pada Perseroan 
untuk membayar hak-hak 
yang bersangkutan.

3 sengketa 
hubungan 
industrial

sengketa gugatan 
Pemutusan hubungan 
kerja yang diajukan oleh 
sdr. bobby Januardi arif 
selaku Penggugat dan 
Perseroan selaku Tergugat 
di Pengadilan hubungan 
industrial pada Pengadilan 
negeri Pekanbaru

Pada tanggal 7 september 
2018, PT Pegadaian 
(Persero) mengajukan 
permohonan kasasi 
terhadap Putusan Phi pada 
Pn Pekanbaru nomor: 45/
Pdt.sus-Phi/2017/Pn.Pbr 
tanggal 27 agustus 2018. 
bobby Januardi arif telah 
mengajukan kontra memori 
kasasi pada tanggal 9 
oktober 2018.

Telah diputus oleh mahkamah 
agung ri melalui putusan 
nomor : 375 k/Pdt.sus-
Phi/2019Jo nomor 45/Pdt.
sus-Phi/2018/Pn pbr tanggal 13 
november 2019

Permohonan kasasi 
pemohon kasasi bobby 
Januardi arif ditolak oleh 
mahkamah agung, maka 
tidak memberikan dampak 
secara financial pada 
Perseroan untuk membayar 
hak-hak yang bersangkutan.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
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Penghargaan InISIatIf tanggung Jawab SoSIal PeruSahaan Pada aSPek 
ketenagakerJaan dan k3

Tanggal acara Penghargaan diberikan oleh

16 mei 2019 indonesia Human Capital Award 1st The Best Of The Best Human 
Capital of The Year 2019

Economic Review

Best Human Capital in STRATEGIC 
EXECUTION 2019

Juara umum indonesia Human 
Capital 2019

24 oktober 2019 Employer Branding Awards indonesia Best Employer Brand 
Awards 2019

World HRD Congress

26 Desember 2019 konsinyering Teknik Pemadaman 
api dan simulasi evakuasi 
kebakaran

Pelatihan manajemen kebakaran 
dan keselamatan gedung (mkkg) 
dan evakuasi kebakaran

suku Dinas Penanggulangan 
kebakaran dan Penyelamatan kota 
Jakarta Pusat

SertIfIkaSI yang berlaku dI tahun 2019

Tanggal dikeluarkannya Sertifikasi Jenis Sertifikat dikeluarkan oleh Masa berlaku hingga

29 maret 2019 sertifikat Penghargaan smk3 
dengan nilai 89,75%

menteri ketenagakerjaan ri 3 tahun sejak dikeluarkan

damPak kuantItatIf ataS Pengelolaan ketenagakerJaan, keSehatan dan 
keSelamatan kerJa

Terhadap pengelolaan Ketenagakerjaan dan K3 yang dilakukan, Perseroan mengeluarkan sejumlah biaya, baik biaya wajib 
seperti pemenuhan hak-hak karyawan, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, maupun biaya lainnya.

Perihal
2019

(rp-juta)
2018

(rp-juta)
anggaran 2019

(rp-juta)

kenaikan 
(Penurunan) 2018-

2019
(%)

Penyerapan 
anggaran 2019

(%)

(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)

Pendidikan dan 
Pelatihan karyawan

115.923.122.610 50.642.551.879 112.341.792.690 128,90% ↑ 103,19% ↑
remunerasi karyawan 3.423.862.466.117 2.794.318.148.187 3.508.238.021.146 22,53% ↑ 97,59% ↓
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komItmen dan kebIJakan tanggung 
Jawab SoSIal PeruSahaan terhadaP 
Produk/JaSa Serta naSabah dan 
mItra kerJa

Kepercayaan dan kepuasan nasabah/pelanggan/konsumen 
merupakan kunci penting bagi Pegadaian agar usahanya 
terus bertahan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk 
terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk 
agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan 
dengan keinginan nasabah. Upaya yang dilakukan tersebut 
terbukti membawa hasil, yakni Pegadaian tetap tumbuh 
dan berkembang hingga usianya mencapai 118 tahun pada 
tahun 2019.

Komitmen Pegadaian untuk memberikan layanan yang terbaik 
dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui 
sikap dan respons yang profesionalisme dari Perseroan dan 
segenap jajaran dalam melayani pelanggan. Pegadaian juga 
menjamin kualitas pelayanan kepada setiap pelanggan dengan 

sigap, responsif dan terpercaya. Melalui berbagai layanan 
ini, Pegadaian membantu konsumen menjamin kualitas dan 
keamanan produknya serta mengurangi risiko dan memenuhi 
harapan konsumen. Penerapan komitmen itu dibuktikan 
dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan serta PT Sucofindo (Persero) 
terkait SMK3 dan SNI ISO 9001:2008.

Pemangku kePentIngan dan lIngkuP 
damPak tanggung Jawab ataS 
Produk/JaSa Serta naSabah dan 
mItra kerJa

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung 
jawab pada aspek ini adalah konsumen dan mitra kerja. 
Perseroan berupaya melakukan pemenuhan tanggung 
jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa, serta rantai 
pasokan dengan operasi yang adil bagi mitra kerja.

target atau rencana kegIatan

Perseroan memiliki kebijakan produk/layanan yang berorientasi terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen dalam 
Perseroan, untuk itu disusun target dan rencana kegiatan terkait tanggung jawab atas produk/jasa serta nasabah sebagai berikut.

Produk Target rencana

kCa nasabah kCa nasabah yang memanfaatkan produk kCa diikutsertakan jaminan asuransi.

kreasi nasabah kreasi nasabah yang memanfaatkan produk kreasi diikutsertakan jaminan asuransi.

amanah nasabah amanah nasabah yang memanfaatkan produk amanah diikutsertakan jaminan asuransi.

sipintar emasku nasabah sipintar emasku nasabah yang memanfaatkan produk sipintar emasku diikutsertakan jaminan asuransi.

Program dan kegIatan yang 
dIlakukan

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen
Dalam praktik operasi dan bisnis yang dikembangkan 
Perseroan, isu kesehatan dan keselamatan konsumen 
bukanlah menjadi isu strategis. Namun, Perseroan memiliki 
kebijakan produk/layanan yang berorientasi terhadap 
kesehatan dan keselamatan konsumen dalam Perseroan, 
adalah:

a. Produk KCA
•	 Nasabah yang memanfaatkan produk KCA 

diikutsertakan jaminan asuransi dengan manfaat 
yang didapatkan:
- Santunan kematian keluarga nasabah (suami/

istri dan maksimal 2 anak) sebesar Rp500.000 
apabila meninggal dunia akibat kecelakaan diri.

- Santunan cacat tetap sebesar Rp500.000 
apabila mengalami kecelakaan.

- Santunan kebakaran tempat tinggal nasabah 

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
lingkuP Tanggung Jawab TerhadaP 
Produk/JaSa SerTa naSabah dan MiTra 
kerJa
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sebesar Rp2.500.000 dan pembersihan puing-
puing serta biaya pindah sebesar Rp1.000.000 
apabila terjadi musibah kebakaran.

•	 Layanan pencairan produk KCA sudah bekerjasama 
dengan pihak perbankan dan dilayani dengan 
transaksi non tunai.

b. Produk Kreasi
•	 Nasabah yang memanfaatkan produk Kreasi 

diikutsertakan jaminan asuransi dengan manfaat 
yang didapatkan berupa:
- Santunan kebakaran tempat tinggal nasabah 

sebesar Rp2.500.000.
- Apabila kendaraan yang dijadikan agunan 

mengalami kerusakan ≥ 75% maka akan 
diberikan biaya perbaikan.

- Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang 
dijadikan agunan maka akan diberikan 
pengganti kendaraan baru.

•	 Layanan pencairan Produk Kreasi sudah bekerja 
sama dengan pihak perbankan dan dilayani dengan 
transaksi non tunai.

c. Produk Amanah
Nasabah yang memanfaatkan produk Amanah 
diikutsertakan jaminan asuransi dengan manfaat yang 
didapatkan berupa :
- Pertanggungan sebesar Rp20.000.000 untuk 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga jika 
terjadi tuntutan per kendaraan.

- Apabila terjadi kecelakaan diri nasabah dan 
penumpang mendapatkan nilai pertanggungan 
sebesar Rp10.000.000 perpenumpang (maksimal 
3 orang).

d. Produk Sipintar Emasku
Nasabah yang memanfaatkan produk Sipintar Emasku 
diikutsertakan jaminan asuransi dengan manfaat yang 
didapatkan berupa apabila terjadi cacat tetap akan 
mendapatkan pertanggungan sebesar Rp30.000.000.

e. Produk Asuransi Jiwa Kredit Rahn
Nasabah yang memanfaatkan produk Asuransi Jiwa 
Kredit Rahn diikutsertakan jaminan asuransi dengan 
manfaat yang didapatkan berupa:
- Pemberian Santunan dari Penjamin (Jasaraharja 

Putera Syariah) senilai maksimal Rp.100.000.000,- 
apabila Rahin meninggal dunia karena kecelakaan 
saat kredit masih berjalan, dan maksimal 
Rp.20.000.000,- apabila Rahin meninggal dunia 
alami ketika kredit masih berjalan.

- Santunan kepada keluarga (suami/istri/anak) yang 
meninggal maksimal Rp500.000,-.

- Santunan kecelakaan yang mengakibatkan cacat 
tetap sebesar maksimal Rp500.000,-.

2. Transparansi Informasi Produk/Layanan Jasa
Upaya peningkatan Angka Inklusi Keuangan dengan cara 
literasi dan edukasi keuangan melalui dengan seminar 
ke nasabah dan masyarakat. Seminar yang dilakukan 
mengusung 2 (dua) topik utama, yaitu Seminar Investasi 
Emas dan Seminar Kewirausahaan. Pegadaian juga 
melaksanakan program literasi ke mahasiswa melalui 
Pegadaian Goes to Campus.

3. Mengelola Ekspektasi Nasabah
Di usia yang ke-118, Pegadaian sangat berbangga karena 
jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2019, jumlah nasabah tercatat sebesar 13.857.848 
nasabah, naik 30,19% dibanding tahun 2018 yang sebesar 
10.644.507 nasabah. Hal ini dapat menunjukkan adanya 
peningkatan kepercayaan yang juga meningkatkan 
retensi penggunaan produk dan layanan Pegadaian 
bagi masyarakat.

Jumlah nasabah
bisnis 2019 2018 Pertumbuhan

gadai 11.007.023 8.931.671 23,24%

kredit mikro 
Fidusia

335.529 181.286 85,08%

emas 2.515.296 1.531.550 64,23%

Jumlah 13.857.848 10.644.507 30,19%

 Wanita Pria

27,4%

72,6%

komposisi nasabah

<20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

1,4%

6,3%

11,1%
14,7%

16,8%

usia

15,4%
12,5%

9,4%

5,9% 6,4%
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Pangsa Pasar

 Perempuan - 911,087 Laki-laki - 556,182

37,91%

62,09%

uSeR  PdS by gender

user  PdS by  usia

16,50%

19,17%

17,90%15,51%

16,89%

11,03%

2,47%

20 – 25 - 239,570

31 – 35 - 259,926

36 – 40 - 225,275

< 20 - 25,832

41 – 45 - 160,216

> 45 - 245,294
26 – 30 - 286,201

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah diubah 
dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan 
Nasabah, Perseroan menyediakan sarana layanan 
pelanggan untuk menampung dan memberikan alternatif 
solusi atas pengaduan, pertanyaan, kritik, saran dan juga 
permintaan informasi tentang produk dari pelanggan 
maupun masyarakat. Di bawah ini saluran keluhan dan 
saran bagi pelanggan:

Customer Care : 1500569

Telepon : +6221 80635 162, +6221 8581 162

Email Customer 
Care

: customer.care@pegadaian.co.id

media sosial :  Pegadaian
 @Pegadaian
 Pegadaian_id
 PT Pegadaian Persero

Setiap pengaduan atau keluhan yang disampaikan 
pelanggan dan masyarakat, selanjutnya akan ditindaklanjuti 
Perseroan. Hingga akhir tahun 2019, tercatat 13.738 
pengaduan yang telah diterima, naik sebanyak 13.251 
pengaduan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 
487 pengaduan. Dari 13.738 pengaduan di tahun 2019, 
semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dengan 
demikian, hingga akhir tahun 2019, tidak ada pengaduan 
yang masih dalam proses penyelesaian.

Jumlah Pengaduan nasabah
Tindak lanjut 
Pengaduan 2019 2018 kenaikan 

(Penurunan)

Pengaduan 
Ditindaklanjuti

13.738 487 2.821%

Pengaduan 
Diselesaikan

13.738 487 2.821%

Pengaduan dalam 
Proses Penyelesaian

- - -

Persentase 
Penyelesaian

100,00% 100,00% -

Jumlah Pengaduan 13.738 487 2.821%

Adanya kenaikan jumlah pengaduan atau keluhan nasabah 
dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena pada 
tahun 2019, Pegadaian gencar untuk meluncurkan fitur dan 
produk baru dan Program Digitalisasi melalui Pegadaian 
Digital Service (PDS), yang tentunya butuh penyesuaian 
lebih lanjut dengan karakter nasabah sebelumnya.

4. Survei Indeks Kepuasan Pelanggan
Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya memberikan 
kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada 
pelanggan, namun juga untuk menjadi perusahaan yang 
dapat diandalkan pelanggan untuk seluruh kebutuhan 
pembiayaan maupun investasinya. Karena itulah, 
perusahaan secara rutin melakukan survey kepada 
masyarakat, baik pelanggan maupun non-pelanggan, untuk 
terus dapat memberikan produk dan layanan yang relevan.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan lingkuP Tanggung Jawab 
TerhadaP Produk/JaSa SerTa naSabah dan MiTra kerJa
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Evaluasi terhadap indeks kepuasan pelanggan menjadi 
salah satu tools bagi perusahaan untuk melihat apakah 
inovasi dan operasional yang dilakukan perusahaan sudah 
sejalan dengan ekspektasi pelanggan. Sayangnya, evaluasi 
terhadap indeks kepuasan pelanggan perusahaan dalam 
beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa inovasi 
belum berjalan secepat perubahan trend di industri.

Pada tahun 2019, Pegadaian telah melakukan pengukuran 
dan survei kepuasan pelanggan menggunakan metode 
Customer Satisfaction Index (CSI). Survei dilaksanakan oleh 
pihak independen, yakni Markplus. Total jumlah responden 
dalam survei ini 1.080 responden dengan rincian 440 
nasabah Pegadaian Konvensional, 400 responden nasabah 
Pegadaian Syariah, dan 240 responden nasabah Perseroan 
gadai pesaing. Survei ini dilaksanakan di 12 Kantor Wilayah 
yang tersebar di seluruh Indonesia.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode 
Kuantitatif dengan teknik wawancara tatap muka (face 
to face interview) menggunakan kuesioner terstruktur 
(structured questionnaire) untuk memperoleh data 
Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI), Indeks Ketidakpuasan 
Pelanggan (CDI), Indeks Loyalitas Nasabah (CLI), Indeks 
Keluhan Pelanggan, Customer Engagement Index, 
Customer Acquisition, Customer Retention, Hassle Free 
Index, net Promoter Score, dan Improvement Priority 
Analysis. Melalui metode tersebut akan diketahui tingkat 
kepuasan pelanggan secara menyeluruh, yang akan 
menjadi bahan pertimbangan bagi Perseroan untuk 
meningkatkan layanannya kepada pelanggan.

hasil Pengukuran kepuasan Pelanggan tahun 2019
indeks kepuasan pelanggan (Csi) : 82

indeks loyalitas pelanggan (Cli) : 81,4

Customer Impact Index : Tidak diukur

Net Promotor Score : 46,3

Pendekatan yang ditempuh Pegadaian untuk mengetahui 
kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan pendekatan 
atau parameter fisik, yakni cabang, layanan Satpam, 
penaksir/analis, kasir, dan Customer Service.

Customer Satisfaction Index (CSI) atau Indeks Kepuasan 
Pelanggan merupakan metode untuk menakar tingkat 
kebutuhan konsumen dengan membandingkan antara 
yang diterima dari layanan Perseroan dan harapan atau 
kepentingan yang diinginkan oleh nasabah. Dari 11 aspek/
dimensi layanan yang diukur, 7 (tujuh) aspek dengan 
tingkat kepentingan paling tinggi adalah: Produk, Layanan, 
Customer Service Officer (CSO), Penaksir, Kasir, Proses 
Kredit, dan Proses Pelunasan.

CSI Perusahaan di tahun 2019 mencapai 82% Dari angka 
tersebut, Kanwil Manado memperoleh indeks CSI yang 
cukup tinggi, sebesar 92,4%.

Perolehan cSI kanwIl tahun 2019

kanwil 
Medan

kanwil 
Pekanbaru

kanwil 
Palembang

kanwil 
Jakarta 1

kanwil 
Jakarta 2

kanwil 
bandung

kanwil 
Semarang

kanwil 
Surabaya

kanwil 
denpasar

kanwil 
balikpapan

kanwil 
Makassar

kanwil 
Manado

82,8% 80,6% 86,3% 81,5% 81,5% 75,9% 80,5% 82,6% 82,3% 78,9% 80,7% 92,4%

Dari 11 aspek yang diukur dalam survei ini, aspek yang membutuhkan perhatian sebagai prioritas perbaikan di beberapa Kanwil 
adalah fasilitas layanan dan produk. Kedua dimensi ini memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi terhadap kepuasan.
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Indeks kinerja lain, yaitu CLI, NPS, dan indeks keluhan pelanggan menunjukkan adanya perbaikan. Peningkatan signifikan 
terutama dapat terlihat dari indeks net Promoter Score, yaitu keinginan nasabah untuk merekomendasikan Pegadaian. 
Peningkatan NPS ini menjadi salah satu bukti keberhasilan referral program yang dijalankan Pegadaian. Customer Loyalty 
Index juga mengalami peningkatan yang menjadi bukti bahwa perbaikan layanan memiliki dampak positif terhadap loyalitas 
nasabah. Proses layanan Pegadaian terus mengalami perbaikan yang dibuktikan dengan meningkatnya hassle free index, 
dan menurunnya problem incidence index dan customer complaint index.

2019 2018 2017 2016 2015

kenaikan 
(Penurunan) 
2018-2019

(%)

indeks kepuasaan Pelanggan (Csi) 82 82,30 83,34 83,62 81,30 (0,36%) ↓
Customer Loyalty Indeks (Cli) 81,4 78,80 84,46 80,61 75,00 3,30% ↑
Customer Impact Index (Cii) Tidak diukur 76,04 82,75 84,05 n/a - -

Customer Engagement Index (CEI) 76,4 73,67 83,63 81,25 n/a 3,70% ↑
Net Promotor Score (nPs) 46,3 (8,90) 52,14 31,95 22,10 620,22% ↑
Hassle Free Index (hFi) 96,40 97,70 98,00 96,27 n/a -1,33% ↓
Problems Incidence Index (Pii) Tidak diukur 1,50 2,50 3,72 n/a - -

indeks keluhan Pelanggan (Customer 
Complaint Index/CCi)

- - - 36,11 35,12 100,00% ↑

tren cSI, clI dan nPS 2015-2019

81.3
83.62 83.34 82.3 82

CSI CLI NPS

75
80.61

84.46
78.8 81.4

22.1

31.95

52.14

-8.9

46.3

2015 2016 2017 2018 2019
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Tren penurunan indeks kepuasan yang terjadi sejak tahun 
2017 masih berlanjut hingga tahun 2019. Meski secara 
umum nilai indeks kepuasan pelanggan perusahaan 
masih tergolong baik, namun adanya penurunan menjadi 
indikasi bahwa ada ekspektasi pelanggan yang belum 
dapat dipenuhi oleh perusahaan. Perseroan menyadari 
sepenuhnya bahwa perbaikan yang dilakukan harus 
bersifat strategis dan fundamental, tidak hanya bersifat 
operasional dan aksesoris.

Digitalisasi di industri keuangan menjadi salah satu tren 
yang diantisipasi oleh perusahaan. Pasar fintech, meski 
masih kecil, menunjukkan trend pertumbuhan awareness 
dan penggunaan yang cukup cepat. Hal ini sejalan 
pula dengan perubahan pola pengambilan keputusan 
pelanggan dalam memilih pinjaman. Bila sebelumnya nilai 
uang pinjaman menjadi faktor penentu utama, saat ini 
justru kemudahan prosedur dan kecepatan proses lah 
yang menjadi penentu.

Sebagai respon terhadap perubahan di industri dan 
pasar, perusahaan secara konsisten melakukan inovasi 
di sisi produk, channel maupun branding. Inovasi produk 
dilakukan untuk mempermudah calon pelanggan untuk 
mendapatkan pembiayaan dari perusahaan. Inovasi 
channel dilakukan untuk mempercepat proses pembiayaan. 
Dan inovasi branding dilakukan untuk memperluas pasar 
sekaligus menjaga pasar existing.

Inovasi yang dilakukan terbukti sudah berhasil menarik 
pelanggan secara emosional, ditandai adanya perbaikan 
indeks loyalitas dan juga net promoter score Perseroan 
pada tahun 2019. Perbaikan indeks-indeks tersebut 
menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menarik 
kembali pelanggan-pelanggan loyal perusahaan. Inovasi 
yang dibarengi legacy Perseroan di industri pembiayaan 
gadai diharapkan dapat menjadi senjata Perseroan untuk 
menghadapi perubahan yang terjadi.

5. Literasi Keuangan
Pelaksanaan program literasi keuangan merupakan salah 
satu kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) 
sebagaimana telah dimandatkan oleh OJK. Peningkatan 
literasi keuangan masyarakat dilakukan melalui 
pelaksanaan program-program edukasi keuangan dengan 
tujuan mewujudkan inklusi keuangan bagi masyarakat 
yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat 
terhadap produk atau layanan keuangan yang aman 
serta terlindungi. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan 

adalah perwujudan program sector pengembangan 
ilmu pengetahuan.

Program financial literacy kepada nasabah yang dilakukan 
Perusahaan selama tahun 2019, yaitu:
•	 Edukasi keuangan kepada anak dan orang tua melalui 

program Coaching Clinic dan Sharing Session bersama 
Indra Sjafrie di 5 kota (Medan, Balikpapan, Semarang, 
Denpasar dan Makassar) dengan jumlah peserta 
sebanyak 3.202 orang.

•	 Edukasi keuangan kepada millennials melalui program 
The Gade Smart and Try yang dilaksanakan di 29 
The Gade Coffee and Gold, di mana masing-masing 
lokasi menyelenggarakan 10 kali kegiatan dengan total 
peserta 10.835 orang.

•	 Edukasi keuangan kepada millennials preneur dan 
executive muda dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 
OJK tahun 2019, diselenggarakan di 61 kantor area 
seluruh Indonesia, masing-masing sebanyak 2 kali 
kegiatan. Total peserta sebanyak 15.122 orang.

•	 Edukasi keuangan kepada ibu rumah tangga dengan 
program Memilah Sampah Menabung Emas (The Gade 
Clean and Emas) di 63 lokasi bank sampah binaan PT 
Pegadaian (Persero) dengan 200 orang peserta untuk 
masing-masing kegiatan.

•	 Edukasi keuangan dalam rangka pemberdayaan 
PMI dan Keluarga bekerjasama dengan BNP2TKI 
diselenggarakan 10 kegiatan dengan jumlah peserta 
sebanyak 525 orang.

•	 Edukasi keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas 
usaha purna PMI dan keluarga bekerjasama dengan 
BP3TKI Banda Aceh, dengan total peserta sebanyak 
50 orang.

•	 Edukasi pajak kepada mitra binaan PT Pegadaian 
(Persero) sebanyak 100 UMKM.

•	 Pelatihan pengelolaan keuangan untuk ibu rumah 
tangga bersama Poppy Amalya dengan 325 peserta.

•	 Edukasi keuangan kepada guru dan kepala sekolah 
bekerjasama dengan Muhammadiyah, diselenggarakan 
di UHAMKA, dengan peserta sebanyak 100 orang.

•	 Edukasi keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia 
bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 
beberapa negara, antara lain Busan dan Seoul (Korea 
Selatan), Osaka dan Tokyo (Jepang) serta Madinah, 
Makkah dan Jeddah (Saudi Arabia), dengan peserta 
masing-masing kota sebanyak 200 orang.

•	 Edukasi keuangan lainnya dengan sasaran edukasi 
sesuai target sasaran yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK).
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komItmen dan kebIJakan tanggung 
Jawab SoSIal PeruSahaan dalam 
Pengembangan SoSIal dan 
kemaSyarakatan

Komitmen Pegadaian terhadap pengembangan sosial dan 
kemasyarakatan diwujudkan melalui kegiatan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Program Corporate 
Social Responsibility yang bertujuan untuk mewujudkan 
partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan 
Pegadaian sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat yang berada di lingkungan sekitar maupun di 
luar wilayah operasional Pegadaian. Adapun pelaksanaannya 
mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia No. Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan 
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan 
Pegadaian telah menyusun Prosedur Tetap No. 31/DIR II/2018 
tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemangku kePentIngan dan lIngkuP 
damPak Pengembangan SoSIal 
kemaSyarakatan

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas 
pengembangan sosial kemasyarakatan adalah masyarakat 
penerima manfaat dari PKBL. Untuk itu, Perseroan berupaya 
menyalurkan PKBL dengan kualifikasi yang sesuai dengan 
target dan sasaran yang telah ditetapkan.

SaSaran, rencana dan target

Untuk menopang keberhasilan pelaksanaan program tanggung 
jawab sosial dan lingkungan, Pegadaian telah merumuskan 
visi, misi, dan tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
sebagai berikut:

VISI, mISI, tuJuan dan StrategI 
Program kemItraan dan bIna 
lIngkungan

Mampu Menjadikan usaha kecil yang Tangguh 
dan Mandiri Serta Memberdayakan 

kondisi Sosial Masyarakat

Menyalurkan dana kemitraan kepada usaha kecil untuk 
Pengembangan usahanya Serta Memperbaiki kualitas hidup 

Masyarakat di lingkungan kantor Pegadaian

ViSi

MiSi

Tujuan Program Kemitraan antara lain:
•	 Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan 

produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
•	 Memajukan usaha kecil agar dapat tumbuh dan 

berkembang serta mandiri;
•	 Membantu permodalan untuk kegiatan operasional atau 

pembelian barang-barang modal usaha kecil;
•	 Meningka tkan  kemampuan  kewi rausahaan 

dan profesionalisme;
•	 Mendorong agar menjadi kuat dan kokoh dalam 

menghadapi persaingan dan tantangan lainnya;
•	 Menciptakan keseimbangan ekonomi nasional melalui 

pembinaan usaha kecil;
•	 Meningkatkan keterampilan manajemen usaha kecil;
•	 Membantu pemasaran dan penjualan produk mitra binaan.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
dalaM PengeMbangan SoSial dan 
keMaSyarakaTan
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Adapun tujuan Program Bina Lingkungan, antara lain:
•	 Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
•	 Memberikan pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia;
•	 Memberikan bantuan peningkatan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
•	 Memberikan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum dalam rangka meningkatkan fasilitas 

kesejahteraan masyarakat;
•	 Memberikan bantuan sarana ibadah guna meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat;
•	 Memberikan bantuan dalam hal pelestarian alam untuk ikut menjaga kelestarian alam;
•	 Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Program dan kegIatan yang dIlakukan Serta bIaya yang dIkeluarkan

•	 Mendorong Kemitraan Masyarakat
Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro—atau Mitra Binaan—untuk dapat 
tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan 
masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang 
baru atas usaha yang dijalaninya.

Program kemitraan tahun 2019

Sektor
realisasi 2019 anggaran 2019 Pencapaian

Mitra binaan
(Mb)

Jumlah Penyaluran
(rp-ribu)

Mitra binaan
(Mb)

Jumlah Penyaluran
(rp-ribu)

Mitra binaan
(%)

Jumlah Penyaluran
(%)

sektor industri 98 3.822.313 160 6.629.000 61,25% 57,66%

sektor Perdagangan 1.420 53.173.672 1.250 47.460.000 113,60% 112,04%

sektor Pertanian 23 871.000 34 1.247.000 67,65% 69,85%

sektor Peternakan 40 1.579.498 40 1.428.000 100,00% 110,61%

sektor Perkebunan 9 327.000 31 1.088.000 29,03% 30,06%

sektor Perikanan 24 695.600 24 762.000 100,00% 91,29%

sektor Jasa 316 13.157.171 223 8.166.000 141,70% 161,12%

sektor lainnya 16 514.000 50 1.927.000 32,00% 26,67%

bantuan Dana 
Pembinaan (hibah)

- 729.281 - 1.265.970 - 57,61%

Penyaluran melalui 
bumn khusus (PT Pnm)

- 10.000.000 - 15.450.000 - 64,72%

Jumlah 1.946 84.869.534 1.812 85.422.970 107,40% 99,35%
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20192018201720162015

741

1,159

2,041

2,560

1,946

Realisasi Jumlah Mitra Binaan 
2015-2019
(mitra binaan)

20192018201720162015

23,268,830

68,912,752

98,097,605

84,869,534

35,744,750

Realisasi Penyaluran Program 
Kemitraan 2015-2019
(rp ribu)

•	 Program Bina Lingkungan
Program pengembangan masyarakat pada dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan, namun disesuaikan dengan 
kebutuhan yang ada. Hal ini menjadi komitmen Pegadaian untuk memberikan kinerja optimal dengan mengutamakan 
tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah operasi bisnis Pegadaian. Berdasarkan 
tabel di bawah, terlihat bahwa kegiatan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Pegadaian di 2019 telah terealisasi 
sebesar Rp27,76 miliar, dengan pencapaian 100,10% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp27,73 miliar.

no uraian realisasi 2019
(rp-ribu)

anggaran 2019
(rp-ribu)

Pencapaian
(%)

1. bencana alam 1.200.569 1.740.000 69,00%

2. Pendidikan dan Pelatihan 3.364.538 5.055.000 66,56%

3. Peningkatan kesehatan 1.257.949 1.670.000 75,33%

4. Prasarana & sarana umum 8.772.911 6.715.000 130,65%

5. sarana ibadah 8.562.009 4.907.000 174,49%

6. Pelestarian alam 841.796 1.450.000 58,05%

7. Pengentasan kemiskinan 3.762.622 6.195.000 60,74%

Jumlah 27.762.397 27.732.000 100,10%

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
dalaM PengeMbangan SoSial dan keMaSyarakaTan
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20192018201720162015

22,547,261

30.471.512
32,718,765

3,689,455

27,762,397

Realisasi Penyaluran Program 
Bina Lingkungan 2015-2019
(rp ribu)

•	 Sektor Bencana Alam
Sepanjang tahun 2019, jumlah kejadian bencana alam di Indonesia tercatat 3.768 peristiwa, di antaranya banjir yang 
melanda beberapa wilayah Indonesia di antaranya Konawe, Batulicin, gempa di Ternate, dll. Pegadaian melalui program 
Bina Lingkungan senantiasa membantu meringankan korban dengan menyumbangkan kebutuhan pokok seperti bahan 
pangan seperti beras, minyak goring, mie instan, air mineral serta kebutuhan lainnya di antaranya selimut, baju layak pakai, 
tenda, terpal dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak. Selain memberikan langsung, Pegadaian juga memberikan 
bantuan melalui sinergi BUMN seperti Pertamina (Persero), Semen Indonesia, BNI, Jamkrindo, Perum Bulog, BRI, Kimia 
Farma, Telkom, PLN, Askrindo, Jasa Raharja, Pos Indonesia, Pertamina Lubricants, Perumnas, Jasindo, Wijaya Karya, PP, 
PTPN XIV, KAI, Sucofindo dan Asabri.
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•	 Sektor Kesehatan
Untuk Program peningkatan kesehatan, Pegadaian mengadakan beberapa acara di lingkungan kantor ataupun di tengah 
masyarakat. Kegiatan di antaranya berupa bantuan unit mobil ambulans beserta perlengkapannya senilai Rp1.153.000.000 
kepada PMI Yogyakarta. Penyerahan bantuan ambulans ini merupakan implementasi dari program Bersih Hati yang bersifat 
Pro-People yaitu berbagi bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya bidang kesehatan. Bantuan 
ambulans tersebut langsung diserahterimakan oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Damar Latri Setiawan kepada 
Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo di Puslatpur Paliyan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta di sela-sela acara 
Pembukaan Jambore Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya relawan PMI dan PMR tingkat provinsi DIY.

Sepanjang tahun 2019, sebagai bentuk kepedulian pegadaian terhadap warga sekitar Pegadaian juga mengadakan sejumlah 
acara pengobatan gratis dan donor darah yang diselenggarakan di beberapa kantor cabang di antaranya Pegadaian Cabang 
Pamanukan memberikan bantuan pengobatan kepada 250 peserta yang berasal dari warga 5 RT Desa Pamanukan Hilir 
dan 5 RT Desa Lengkong Jaya.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
dalaM PengeMbangan SoSial dan keMaSyarakaTan
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•	 Sektor Pendidikan dan Pelatihan
Untuk program pendidikan dan pelatihan, di tahun 2019 Pegadaian memberikan bantuan ke beberapa sekolah dan 
universitas. Bantuan yang diberikan di antaranya berupa bantuan pendidikan beasiswa untuk 15 mahasiswa berprestasi di 
ITB, 15 orang mahasiswa Telkom University, serta bantuan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu dan juga menampung 
mahasiswa magang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Aceh. Pegadaian juga bersinergi dengan 
PELNI dalam Program Siswa Mengenal Nusantara 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan 
cinta tanah air kepada para siswa SMA/SMK sejak dini. Melalui program ini peserta SMN 2019 dari Provinsi Maluku telah 
diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan kegiatan kunjungan dan pembelajaran di DKI Jakarta dan sebaliknya siswa 
dari Jakarta mengunjungi Provinsi Maluku.

Pegadaian Syariah aceh beri beasiswa 
bagi mahasiswa unimal Pegadaian berikan beasiswa bagi mahiswa Itb

Pegadaian berikan beasiswa kepada mahasiswa tel-u literasi milenial dirut Pegadaian berikan kuliah umum di 
universitas brawijaya
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Selain itu, sebagai perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian mendukung 
penuh program OJK dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk dan jasa keuangan melalui 
edukasi dan literasi keuangan di kalangan milenial. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda yang selalu 
siap bertransformasi terhadap perubahan khususnya kemajuan teknologi digital di industri keuangan dalam menghadapi 
era digital dan industri 4.0 agar produk dan pelayanan Pegadaian semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya 
generasi muda di antaranya dilakukan melalui program The Gade Goes to Campus.

Melalui program The Gade Goes to Campus ini Pegadaian ingin menunjukkan bahwa, Pegadaian kini menjadi tempat bekerja 
yang dibanggakan, sekaligus mencari talenta-talenta muda di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Selain itu juga dalam 
upaya memberikan literasi keuangan untuk generasi muda, di tengah pesatnya industri teknologi digital dan banyaknya 
produk-produk keuangan. Pegadaian juga telah memiliki The Gade Creative Lounge salah satunya di Universitas Pakuan 
Bogor, yang bertujuan sebagai tempat generasi muda berkumpul sekaligus menuangkan kreativitas dan berkarya. The 
Gade Creative Lounge yaitu seperti co-working space, santai dan nyaman layaknya kantor startup yang sangat berorientasi 
pada output produktif yang akan didukung oleh fasilitas informasi dan teknologi (IT) yang baik dan LCD untuk penggunaan 
menyampaikan presentasi ide-ide yang tidak hanya kreatif tetapi juga inovatif.

Selain itu, Pegadaian juga telah meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh melalui Playstore maupun Appstore 
dan memperluas jangkauan dan konsep The Gade Coffee & Gold sehingga generasi milenial dapat memperoleh informasi 
tentang produk dan layanan Pegadaian serta dapat melakukan transaksi secara online, bahkan dapat mengembangkan 
bisnis dengan menjadi Agen Pegadaian. Sebagai bukti komitmen memberikan solusi pada kalangan milenial, Pegadaian 
juga telah meluncurkan produk Gadai Prima di outlet konvensional dan Rahn Hasan di outlet syariah. Produk ini merupakan 
produk gadai tanpa bunga yang dapat membantu kalangan mahasiswa ketika menghadapi masa-masa darurat keuangan.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
dalaM PengeMbangan SoSial dan keMaSyarakaTan
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Dalam rangka merayakan HUT RI ke-74, Pegadaian 
memberikan apresiasi kepada generasi muda berprestasi 
dengan memberikan Tabungan Emas kepada 68 orang 
Tim Paskibraka Nasional 2019.

a. Sektor Pengentasan Kemiskinan
Program bantuan pengentasan kemiskinan 
Pegadaian meliputi:
- Bantuan Ke Panti Asuhan, Panti Jompo
- Mengadakan kegiatan pasar murah, pasar 

Ramadhan
- Bedah rumah masyarakat

b. Sektor Sarana dan Prasarana Umum
Untuk program sarana dan prasarana umum Pegadaian 
banyak membantu fasilitas umum meliputi:
- Jembatan
- Gapura
- Pembangunan balai desa

- Ruang perpustakaan
- Pembangunan Jalan Lingkungan

c. Sektor Sarana Ibadah
Untuk program sarana ibadah Pegadaian memberikan 
bantuan ke semua umat beragama di Indonesia seperti 
renovasi Masjid, Gereja, dan Pura.

d. Sektor Pelestarian Alam
Untuk program pelestarian alam Pegadaian 
memberikan bantuan di antaranya edukasi masyarakat 
melalui Program Pegadain Bersih-Bersih yaitu, memilah 
sampah menabung emas yang bertujuan menciptakan 
lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan 
pengetahuan tentang pengelolaan sampah, dan 
mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan 
kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini 
bantuan tersebut sudah mencapai 62 lokasi di kota-
kota besar di seluruh Indonesia.

e. Dana Kepedulian Sosial
Selain Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Pegadaian melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility 
(CSR) dengan sumber dana DKS (Dana Kepedulian Sosial ) yang berasal dari uang kelebihan nasabah yang sudah 
kedaluwarsa. Program Dana Kepedulian Sosial ini lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan edukasi dan literasi 
yang berdampak pada peningkatan inklusi keuangan.

Kegiatan edukasi dan literasi juga dilakukan dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 
yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan bernilai investasi melalui Program Memilah Sampah Menabung 
Emas, termasuk kegiatan edukasi yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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damPak kuantItatIf ataS Pengembangan SoSIal kemaSyarakatan

Berikut disampaikan rekapitulasi biaya yang dikeluarkan Perseroan terkait pengembangan sosial kemasyarakatan.

Perihal
2019

(rp-ribu)
2018

(rp-ribu)
anggaran 2019

(rp-ribu)

kenaikan (Penurunan) 
2018-2019

(%)

Penyerapan 
anggaran 2019

(%)

(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)

Program kemitraan 84.869.534 98.097.605 85.422.970 (13,48%) ↓ 99,35% ↓
Program bina lingkungan 27.762.397 30.471.512 27.732.000 (8,89%) ↓ 100,10% ↑
Jumlah 112.631.931 128.569.117 113.154.970 (12,40%) ↓ 99,54% ↓

Pada Program Kemitraan terjadi penurunan penyaluran dari tahun 2018 ke tahun 2019 dikarenakan Perseroan melakukan 
sinergi BUMN Bersama PT PNM dalam penyaluran dana Program Kemitraan, sehingga ketersediaan dana bergulir Program 
Kemitraan sebagian beralih ke PT PNM.

Pada Program Bina Lingkungan di tahun 2019, terjadi penurunan penyaluran dari tahun 2018 dikarenakan anggaran yang 
digunakan merupakan alokasi dana yang dibiayakan berdasarkan prosentase laba yang telah di tentukan pada tahun sebelumnya.

Tanggung Jawab sosial Perusahaan 
dalaM PengeMbangan SoSial dan keMaSyarakaTan
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halaman ini sengaja dikosongkan
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PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
konsolidasian. 

The accompanying notes form an integral part of these 
consolidated financial statements. 

 
Lampiran - 1 - Schedule 

 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
31 DECEM BER 2019 AND 2018 

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 
 

 
2019  

Catatan/ 
Notes 

 
2018 

 

 
ASET      ASSETS 

                  
Kas dan setara kas   2d,2e,4,38   Cash and cash equivalents 
 - pihak berelasi  456,905   234,567 related parties - 
 - pihak ketiga  168,187   150,261 third parties -  
Pinjaman yang diberikan - bersih  50,366,150 2d,2f,5,33  40,856,110 Loans - net 
Piutang lain-lain - bersih   2d,6,33,38   Other receivables - net    
 - pihak berelasi  555   4,879 related parties - 
 - pihak ketiga  27,671   10,787 third parties -  
Persediaan  246,304 2g,7  116,061 Inventories 
Pendapatan yang masih harus     
 diterima  2,066,371 2d,8  1,745,823 Accrued income 
Pajak dibayar dimuka - lain-lain  217,631 2s,17a  124,490 Prepaid tax - others 
Beban dibayar dimuka  280,617 2l, 9  282,294 Prepaid expenses 
Investasi pada entitas asosiasi    2h,2v,10  - Investment in associates 
Properti investasi   179,375 2k,11  182,867 Investment properties 
Aset tetap - bersih  10,458,046 2i,12  8,519,803 Fixed assets - net 
Aset takberwujud - bersih  54,255 2j,13  50,431 Intangible assets - net 
Aset pajak tangguhan  799,348 2s,17d  511,299 Deferred tax assets 
Aset lain-lain  2,762 2d,2m,14,33  1,516 Other assets 
        
JUMLAH ASET  65,324,177   52,791,188 TOTAL ASSETS 
 
LIABILITAS      LIABILITIES 
 
Utang kepada nasabah  224,050 2d,2n,16  133,052 Payables to customers 
Utang usaha  456,355 2d,2n,15  329,101 Trade payables 
Utang pajak   2s,17b,20   Taxes payable 
 - Pajak penghasilan badan  118,096   60,974 Corporate income tax - 
 - Pajak lain-lain  74,684   55,967 Other taxes - 
Liabilitas pajak tangguhan  1,607 2s, 17d  - Deferred tax liabilities 
Akrual  1,564,923 2d,2o,18  1,312,464 Accrued expenses 
Pendapatan diterima dimuka   59,430 2t,19  66,687 Unearned revenue  
Liabilitas lain-lain  251,444 2d,2o,20  173,683 Other l iabilities 
Pinjaman bank   2d,2p,21,38   Bank loans  
 - pihak berelasi  19,456,719   12,723,503 related parties - 
 - pihak ketiga  10,468,661   7,472,811 third parties -  
Surat berharga yang diterbitkan  7,347,349 2d,2r,22,38  9,093,407 Securities issued 
Pinjaman dari pemerintah  389,833 2d,23,38  334,019 Loans from government 
Liabilitas imbalan kerja  1,850,716 2q,24  919,031 Employee benefit l iabilities 
 
JUMLAH LIABILITAS  42,263,867   32,674,699 TOTAL LIABILITIES 
 
EKUITAS      EQUITY 
 
Ekuitas yang diatribusikan      Equity attributable to 
 kepada pemilik entitas induk      owners of the parent entity 
Modal saham      Share capital 
 Modal saham - Nilai nominal      Shared capital - Nominal amount 
 Rp 1.000.000 (nilai penuh)      Rp 1,000,000 (full amount) 
 per lembar saham       at par per share 
Modal dasar      Authorised capital  
 - 1 lembar saham seri A Dwiwarna      1 share of series A Dwiwarna - 
 - 24.999.999 lembar saham seri B      24,999,999 shares of series B - 
  masing-masing pada      in year 2019 and 2018,  
  tahun 2019 dan 2018      respectively 
 Modal ditempatkan dan disetor penuh     Issued and fully paid capital 
 - 1 lembar saham seri A Dwiwarna      1 share of series A Dwiwarna - 
 - 6.249.999 lembar saham seri B      6,249,999 shares of series B  - 
  masing-masing per 31 Desember      as at 31 December  
  2019 dan 2018  6,250,000 25a   6,250,000 2019 and 2018, respectively  
Cadangan revaluasi aset  7,710,135 2i,12  6,071,239 Assets revaluation reserves 
Pengukuran kembali      Remeasurements of post- 
 imbalan pasca kerja  (720,780) 2q  (257,733) employment benefits           
Saldo laba yang telah dicadangkan  6,398,029    5,010,489 Appropriated retained earnings 
Saldo laba yang belum  
 dicadangkan  3,420,240   3,040,316 Unappropriated retained earnings 
  
    23,057,624   20,114,311  
 
Kepentingan non-pengendali  2,686 26  2,178 Non-controll ing interests 
 
JUMLAH EKUITAS   23,060,310   20,116,489 TOTAL EQUITY 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  65,324,177   52,791,188 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
konsolidasian. 

The accompanying notes form an integral part of these 
consolidated financial statements. 

 
Lampiran - 2 - Schedule 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEARS ENDED 
31 DECEM BER 2019 AND 2018 

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 
 

 
2019  

Catatan/ 
Notes 

 
2018 

 

 
Pendapatan usaha      Operating revenues 
Pendapatan sewa modal      Interest and  
  dan administrasi   12,948,638 2u,27  11,205,418 administration revenues  
Pendapatan penjualan emas  4,505,422 2u  1,349,870 Revenue from gold sold  
Pendapatan usaha lainnya  239,593 2u,28  192,766 Other operating revenues 
 
Jumlah pendapatan usaha  17,693,653   12,748,054 Total operating revenues 
 

Beban usaha      Operating expenses 
Beban harga pokok penjualan emas  4,333,125 2u  1,283,592 Cost of revenue from gold sold       Interest and revenues 
Beban pegawai  3,783,711 2u,29  3,020,337 Employee expenses       Interest and revenues 
        Interest and  
Beban bunga dan bagi hasil  2,647,739 2u,30,38  2,251,619 profit sharing expense   
        General and administration 
Beban administrasi dan umum  2,395,865 2u,2w,31  2,208,816      expenses  
Beban pemasaran  170,286 2u,32  184,702 Marketing expenses  
Cadangan kerugian      Allowances for impairment  
  penurunan nilai  154,374 2d,33  164,386 losses  
  
Jumlah beban usaha  13,485,100   9,113,452 Total operating expenses 
 
Laba usaha  4,208,553   3,634,602 Operating profit 
      
Pendapatan       
 lain-lain - bersih  22,439 2u,34  28,570 Other income - net 
 
Laba sebelum pajak penghasilan  4,230,992   3,663,172 Profit before income tax 
 
Beban pajak penghasilan  (1,122,914) 2s,17b  (887,691) Income tax expenses 
              
Laba bersih tahun berjalan  3,108,078   2,775,481 Net profit for the year 
 

Penghasilan      Other comprehensive 
 komprehensif lain:      income: 
 Pos - pos yang tidak akan       Items that will not be  
  direklasifikasi ke laba rugi:      reclassified to profit or loss: 
 - Pengukuran kembali      Remeasurements of -  
     imbalan pasca kerja  (617,396) 2q,24  181,548 post employment benefits  
 - Keuntungan revaluasi tanah       Gains on revaluation of -   
     dan bangunan  1,704,152 2i,12  - land and buildings   
 - Efek pajak terkait            136,598 2s,17d  (45,387) Related tax effect - 

-     

Penghasilan komprehensif lain      Other comprehensive Income    reclassified to profit or loss: 
 tahun berjalan, setelah pajak  1,223,354   136,161 for the year, net of tax 
 

Jumlah penghasilan      Total comprehensive income 
 komprehensif tahun berjalan  4,331,432   2,911,642 for the year  
  
Laba tahun berjalan yang      Income for the year  
 diatribusikan kepada:      attributable to: 
 Pemilik entitas induk  3,107,499   2,775,080 Owners of the parent 
 Kepentingan non-pengendali  579   401 Non-controll ing interests 
 

    3,108,078  2,775,481 
 

Jumlah laba komprehensif yang      Total comprehensive income  
 dapat diatribusikan kepada:      attributable to:  
 Pemilik entitas induk  4,330,853   2,911,241 Owners of the parent  
 Kepentingan non-pengendali  579   401 Non-controll ing interests 
  

    4,331,432  2,911,642 
 

Laba bersih per saham -     Earnings per share  

 dasar dan dilusian     - basic and diluted 
 (dalam Rupiah penuh)  497,200 2y,35  444,013 (in full Rupiah amount) 
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420 DIGITALISME

PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
konsolidasian. 

The accompanying notes form an integral part of 
these consolidated financial statements. 

 
Lampiran - 4 - Schedule 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 
 

2019  
Catatan/ 

Notes 
 

2018 
 

 
ARUS KAS DARI     CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS OPERASI     OPERATING ACTIVITIES  
 

Penerimaan kas dari pelanggan:     Cash receipt from customers: 
 Pelunasan pinjaman yang diberikan   136,182,835   128,833,500 Loan receivables repayment  
 Penerimaan pendapatan sewa       Receipt of interest and   
  modal dan administrasi   12,426,365   11,092,923 administration income  
 Pendapatan usaha lainnya   1,072,154   447,422 Other operating revenues  
 Penerimaan lainnya   32,829   20,952 Other receipt  
Pembayaran kas untuk:      Cash payment for: 
 Penyaluran pinjaman        Loan receivables 
  yang diberikan  (145,634,876)   (131,427,225) disbursement 
 Pembayaran bunga  (2,620,356)   (2,252,730) Interest payment  
 Beban pegawai  (3,640,508)   (2,964,973) Employee expenses 
 Beban usaha  (2,291,577)   (3,381,404) Operating expenses 
 Pembayaran pajak penghasilan  (1,403,480) 17  (1,078,323) Income tax payment  
 
  

Arus kas bersih yang digunakan      Net cash flows used in 
 untuk aktiv itas operasi  (5,876,614)   (709,858) operating activities  

           
ARUS KAS DARI       CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS INVESTASI      INVESTING ACTIVITIES  
Penerimaan kas dari penjualan      Cash received from 
 aset tetap  14,981 12  563 disposal of fixed asset 
 
Pengeluaran kas untuk:      Cash payments for: 
 Pembelian aset takberwujud  (24,743) 13  (9,221) Purchased of intangible assets 
 Pembelian aset tetap  (522,683) 12  (339,481) Purchased of fixed assets 
 

           
Arus kas bersih yang digunakan      Net cash flows used in  
 untuk aktiv itas investasi  (532,445)   (348,139) investing activities 
 
ARUS KAS DARI       CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS PENDANAAN      FINANCING ACTIVITIES  
Penerimaan kas dari:      Cash receipt from: 
 Pinjaman bank  55,770,142 42  85,503,664 Bank loans 
 Pinjaman pemerintah  301,000 42  199,999 Loans from government 
 Surat beharga yang diterbitkan  - 42  4,000,000 Securities issued 
Pengeluaran kas untuk:      Cash payment for: 
 Angsuran pinjaman bank  (46,041,022) 42  (84,964,819) Bank loans installment  
 Pelunasan obligasi   (1,748,000) 42  (2,540,500) Bonds settlement  
 Pembayaran dividen  (1,387,540) 25c  (1,005,367) Dividend payment  
 Pembayaran emisi obligasi   -   (3,477) Bonds issuance cost  
 Pembayaran dividen kepada      Dividend payment  
  non-pengendali   (71) 26  (46) for non-controll ing...   
 Pelunasan pinjaman pemerintah  (245,186) 42  (208,587) Government loans settlement  
 
Arus kas bersih yang diperoleh      Net cash flows provided from 
 dari aktv itas pendanaan  6,649,323   980,867 financing activities  
 
KENAIKAN/(PENURUNAN)       NET INCREASE/(DECREASE) 
 BERSIH KAS DAN      CASH AND 
 SETARA KAS  240,264   (77,130) CASH EQUIVALENTS  
 
        CASH AND  
KAS DAN SETARA KAS PADA      CASH EQUIVALENTS AT  
 AWAL TAHUN  384,828   461,958 BEGINNING OF THE YEAR  
           
         CASH AND  
KAS DAN SETARA KAS PADA       CASH EQUIVALENTS AT 
 AKHIR TAHUN  625,092    384,828 END OF THE YEAR  
 
Kas dan setara kas pada        Cash and cash equivalents at 
 akhir tahun terdiri dari:   2d,2e,4,38   end of the year consists of:  
 Kas  120,680    119,820  Cash  
 Setara kas  504,412    265,008 Cash equivalents  
 
Jumlah Kas dan        Total Cash and cash 
 setara kas  625,092    384,828 equivalents  

  
  

 
Transaksi yang tidak 
 Melibatkan kas       Non-cash transaction 
 Perolehan aset tetap  36,632   39,643 Acquisition of fixed asset 
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PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEM ENTS 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lampiran - 5/1 - Schedule 

 
1. INFORMASI UMUM 1. GENERAL INFORM ATION 
 

PT Pegadaian (Persero) (“Perseroan”) didirikan 
pada tanggal 1 April 1901 sebagai Perseroan 
Negara dan telah mengalami beberapa kali 
perubahan status hingga saat ini berstatus sebagai 
Perseroan Terbatas (Persero) berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Umum 
(Perum) Pegadaian. Perubahan tersebut dituangkan 
pada Akta Pendirian Perseroan PT Pegadaian 
(Persero) Nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat 
dihadapan Notaris Nanda Fauz Iw an, S.H., M.Kn., 
berkedudukan di Jakarta, dan disahkan melalui 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No. AHU-17525.AH.01.01 
Tahun 2012 tanggal 4 April 2012. Akta 
Pendirian  Perseroan telah diubah beberapa kali, 
terakhir melalui Akta Notaris  Nanda Fauz Iw an, 
S.H., M.Kn., No. 3 tanggal 5 Desember 2019 
dan  disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia   
No. AHU.0236352.AH.0.11 Tahun 2019. 

PT Pegadaian (Persero) (“the Company”) was 
established on 1 April 1901 as a State Owned 
Company and the status has been amended several 
times, currently as a Limited Liability Company 
(Persero) based on Government Regulation  
No.  51 Year 2011 on the Change of Legal Entity of 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. The 
amendment has been stated at the Deed of 
Establishment of PT Pegadaian (Persero) No. 1 
dated 1 April 2012, in front of Notary Nanda Fauz 
Iwan, S.H., M.Kn., in Jakarta, which was authorised 
by the Decree of the Minister of Law and Human 
Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-
17525.AH.01.01 Year 2012 dated 4 April 2012. The 
Deed of Establishment of the Company has been 
amended several times, and the latest through 
Notarial Deed No. 3 dated 5 December 2019 of 
Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., and authorised 
through Decision Letter of Minister of Law 
and  Human Rights of Republic Indonesia 
No. AHU.0236352.AH.0.11 Year 2019. 

  
Bedasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah melakukan usaha di bidang gadai 
dan f idusia, baik secara konvensional maupun 
syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
terutama untuk masyarakat berpenghasilan 
menengah ke baw ah, usaha mikro, usaha kecil dan 
usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya Perseroan dengan menerapkan 
prinsip perseroan terbatas. 

Based on the Deed of Establishment, the purpose 
and objective of the Company is to engage pawning 
and fiduciary businesses, both conventional and 
sharia, and other services in the financial sector in 
accordance with the laws and regulations, especially 
to serve middle to lower income communities, micro, 
small and medium enterprises, as well as to 
optimise resource utilisation of the Company by 
applying the principle of a limited liability company. 

  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, 
Perseroan menyelenggarakan usaha utama dan 
usaha lainnya sebagai berikut: 

To achieve the purpose and objectives, the 
Company conducts its main business and other 
business activities as follows: 

 
1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai 

termasuk gadai efek; 
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan 

f idusia; 
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, 

dan sertif ikasi; 
4. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, 

dan jasa administrasi pinjaman; dan 
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

Perseroan. 

1. Loan granting under pawning law including 
securities pawning; 

2. Loan granting based on fiduciary guarantee; 
 
3. Safekeeping, appraisal and certification 

services; 
4. Remittance, payment transaction and loan 

administration services; and 
5. To optimise the utilisation of the Company's 

resources. 
 
Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Kramat Raya 
No.162 Jakarta Pusat 10430 dan mempunyai 12 
kantor w ilayah, 61 kantor area, 642 kantor cabang, 
dan 3.481 kantor unit pelayanan cabang, yang 
tersebar di seluruh w ilayah Indonesia (tidak diaudit). 

The Company's head office is located at  
Jl. Kramat Raya No.162 of Central Jakarta 10430 
and it has 12 regional offices, 61 area offices, 642 
branch offices, and 3,481 branch unit offices 
throughout Indonesia (unaudited). 
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PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEM ENTS 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lampiran - 5/2 - Schedule 

 
1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORM ATION (continued) 
  

Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Establishment and general information 
(continued) 

   
 Berdasarkan Surat Penetapan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. S-
314/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, modal 
saham dasar Perseroan ditetapkan sebesar  
Rp 25.000.000 terdiri dari 25.000.000 (nilai penuh) 
lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 
(nilai penuh) per lembar. Modal saham tersebut 
ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara 
Republik Indonesia sebesar   Rp 6.250.000 yang 
terdiri dari 6.250.000 saham yang masing-masing 
saham memiliki nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai 
penuh). 

Based on Decision Letter from Minister of State 
Owned Enterprise (“SOE”) No. S-314/MBU/05/2016 
dated 23 May 2016, the Company’s authorised 
share capital is set at Rp 25,000,000, which consists 
of 25,000,000 (full amount) number of shares with a 
nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) 
per share. The share capital issued and subscribed 
by the Republic of Indonesia amounting to 
Rp 6,250,000 consisted of 6,250,000 shares, and a 
nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per 
share. 

  
     Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 

komposisi Dew an Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebagai berikut: 

As at 31 December 2019 and 2018, the composition 
of the Company’s Board of Commissioners and 
Directors are as follows:   

 
      2019    2018  
   

Dewan Komisaris             Board of Commissioners 
Komisaris Utama  Ina Primiana   Ina Primiana   President Commissioner 
Komisaris   Sudarto4)   Heru Subiyantoro3)   Commissioner 
Komisaris  Satya Arinanto   Satya Arinanto   Commissioner 
Komisaris  Fadlansyah Lubis   Fadlansyah Lubis   Commissioner 
Komisaris  Umiyatun Hayati Triastuti   Umiyatun Hayati Triastuti   Commissioner 
 
Dewan Direksi              Board of Directors 
Direktur Utama  Kuswiyoto2)   Sunarso1)    President Director 
Wakil Direktur Utama  Wahyu Kuncoro5)   -   Vice President Director 
Direktur Pemasaran dan        Marketing and Product 
  Pengembangan Produk     Harianto Widodo     Harianto Widodo   Development Director 
Direktur Jaringan,        Network, Operation, and 
  Operasi, dan Penjualan  Damar Latri Setiawan   Damar Latri Setiawan    Sales Director 
Direktur Keuangan dan        Finance and Strategic 
  Perencanaan Strategis  Ninis Kesuma Adriani   Ninis Kesuma Adriani    Plan Director 
Direktur Teknologi        Information Technology 
  Informasi dan Digital  Teguh Wahyono   Teguh Wahyono    and Digital Director 
Direktur Sumber Daya         Human Resources and 
  Manusia dan Hukum  Mohammad Edi Isdwiarto    Mohammad Edi Isdwiarto   Legal Director 

 
1)  diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 3 Januari 2019 
2)  diangkat pada tanggal 4 Januari 2019 

3)  diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 10 Juni 2019 
4)  diangkat pada tanggal 17 Oktober 2019 
5)  diangkat pada tanggal 18 November 2019 

dismissed with honour on 3 January 2019   1) 
appointed on 4 January 2019   2) 

dismissed with honour on 10 June 2019   3) 
appointed on 17 October 2019   4) 

appointed on 18 November 2019   5) 
 

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 
susunan anggota Komite Audit, Komite Manajemen 
Risiko, Remunerasi dan Nominasi, Dew an 
Pengaw as Syariah, Sekretaris Perseroan, dan 
Satuan Pengaw as Intern adalah sebagai berikut: 

As at 31 December 2019 and 2018, the composition 
of the Company’s Audit Committee, Risk 
Management, Remuneration and Nomination 
Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate 
Secretary and Internal Controller are as follows:   

 
      2019    2018  
   

Komite Audit               Audit Committee 
Ketua  Ina Primiana   Ina Primiana   Chairman 
Anggota   Vicky Taufik5)   Faisal4)   Member 
Anggota  Harry Surahman5)   Yasmine Nasution4)   Member 
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Lampiran - 5/3 - Schedule 

 
1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORM ATION (continued) 
 

Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Establishment and general information 
(continued) 

 
      2019    2018  

   
Komite Manajemen        Risk Management, 

   Risiko, Remunerasi        Remuneration, and 
   dan Nominasi        Nomination Committee 

Ketua  Satya Arinanto7)   Heru Subiyantoro6)   Chairman 
Anggota   Prihartono   Prihartono   Member 
Anggota  Dandosi Matram   Dandosi Matram   Member 
Anggota  Arry Ekananta3)   -   Member 

 
Dewan Pengawas Syariah        Sharia Supervisory Board 
Ketua  Muhammad Cholil Nafis   Muhammad Cholil Nafis   Chairman 

  Anggota  Muhammad Asrorun   Muhammad Asrorun    Member 
    Ni’am Sholeh   Ni’am Sholeh   

 
  Sekretaris Perseroan  R Swasono A. Widodo2)    Endang Pertiwi1)    Corporate Secretary 

 
  Kepala Satuan           Chairman of Internal 
   Pengawas Intern  Ridwan Arbian Syah    Ridwan Arbian Syah   Controller 
 

1)  diberhentikan dengan hormat pada tanggal 15 Maret 2019 
2)  ditugaskan pada tanggal 18 Maret 2019 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) 
3)  diangkat pada tanggal 1 April 2019 
4)  diberhentikan dengan hormat pada tanggal 2 Mei 2019 
5)  diangkat pada tanggal 2 Mei 2019 
6)  diberhentikan dengan hormat pada tanggal 10 Juni 2019 
7)  diangkat pada tanggal 10 Juni 2019 

dismissed with honour on 15 March 2019   1) 
appointed on 18 March 2019 as Pelaksana Tugas (Plt.)   2) 

appointed on 1 April 2019   3) 
dismissed with honour on 2 May 2019   4) 

appointed on 2 May 2019   5) 
dismissed with honour on 10 June 2019   6) 

appointed on on 10 June 2019   7) 

 
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah 
karyaw an Perseroan dan entitas anak (tidak diaudit) 
masing-masing adalah sebagai berikut: 

As at 31 December 2019 and 2018, the number of 
employees of the Company and subsidiaries 
(unaudited) are as follows: 

 
 2019  2018  

  
 Perseroan  14,035  13,059  The Company  
 Entitas anak   311  202 Subsidiaries  
 Alih daya  13,440   13,916  Outsourcing  
 
   27,786  27,177 

 
Penawaran umum obligasi Perseroan The Company's public offering 

 
Perseroan telah menerbitkan emisi obligasi yang 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) 
dengan rincian sebagai berikut: 

The Company has issued bonds  which are listed in 
the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) with the 
following details as follows: 

 
Jenis/ 
Type 

 

Tanggal mulai/ 
Start date 

 

Tanggal jatuh tempo/ 
Maturity date 

     
Obligasi XIII/Bonds XIII 

 
Obligasi XIII Seri C/Bonds XIII Series C 

 
1 Juli/July 2009 

 
1 Juli/July 2019 

 
Obligasi Berkelanjutan I/Continuous Bond 
 Phase I  
 
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C/ 

     Continuous Bonds I Phase I Series C 
 

11 Oktober/October 2011 
 

11 Oktober/October 2021 
 

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D/ 
     Continuous Bonds I Phase II Series D 
 

14 Februari/February 2012 
 

14 Februari/February 2019 
     
Obligasi Berkelanjutan II/Continuous Bond 

Phase II     
 

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D/ 
     Continuous Bonds II Phase I Series D 
 

9 Juli/July 2013 
 

9 Juli/July 2020 
 
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C/ 

     Continuous Bonds II Phase II Series C 
 

11 Juli/July 2014 
 

11 Juli/July 2019 
 
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri C/ 

     Continuous Bonds II Phase III Series C 
 

7 Mei/May 2015 
 

7 Mei/May 2020 
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1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORM ATION (continued) 
 

Penawaran umum obligasi Perseroan (lanjutan) The Company's public offering (continued) 
 

Perseroan telah menerbitkan emisi obligasi yang 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) 
dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan) 

The Company has issued bonds  which are listed in 
the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) with the 
following details as follows: (continued) 

 
Jenis/ 
Type 

 

Tanggal mulai/ 
Start date 

 

Tanggal jatuh tempo/ 
Maturity date 

 
Obligasi Berkelanjutan III/Continuous Bond 

Phase III 
     

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B/ 
     Continuous Bonds III Phase I Series B 
 

3 Oktober/October 2017 
 

3 Oktober/October 2020 
 
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C/ 

     Continuous Bonds III Phase I Series C 
 

3 Oktober/October 2017 
 

3 Oktober/October 2022 
 

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A/ 
     Continuous Bonds III Phase II Series A 
 

16 Maret/March 2018 
 

26 Maret/March 2019 
 
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ 

     Continuous Bonds III Phase II Series B 
 

16 Maret/March 2018 
 

16 Maret/March 2021 
 
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri C/ 

     Continuous Bonds III Phase II Series C 
 

16 Maret/March 2018 
 

16 Maret/March 2023 
    

Seluruh penaw aran umum obligasi Perseroran 
diperingkat oleh PT Pefindo dengan PT Bank Mega 
Tbk sebagai w ali amanat dengan peringkat idAAA. 
Lihat Catatan 22 untuk rincian surat berharga yang 
diterbitkan. 

All of the Company’s public offering was rated by 
PT Pefindo with PT Bank Mega Tbk as their trustee 
with idAAA rating. Refer to Note 22 for details of 
securities issued. 

 
Entitas anak yang dikonsolidasi Consolidated subsidiaries 

 
Berikut ini adalah entitas anak yang dikonsolidasi 
oleh Perseroan karena mempunyai kepemilikan 
mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi: 

The following is the list of The Company’s 
consolidated subsidiaries in which it has majority 
ownership or the right to control the operation: 

 

Entitas anak/ 
Subsidiaries 

 Domisili/ 
Domicile 

 
Jenis usaha/ 

Type of 
business 

 

Persentase 
kepemilikan/ 

Percentage of 
ownership 

 

Tahun 
operasi/ 
Year of 

operation 

 
Jumlah aset (sebelum dieliminasi)/  

Total assets (before elimination) 
     2019  2018 

 
PT Balai Le lang Artha Gasia  Jakarta Jasa lelang/ 99.99% 2000  207  207 

  Auction services 
PT Pesonna Optima Jasa Jakarta Alih day a dan sewa/ 99.00% 2015  329,126  248,118 

  Outsourcing and rental 
PT Pesonna Indonesia Jay a Jakarta Perhotelan/  99.00% 2015  79,292  80,383 

  Hospitality 
PT Pegadaian Galeri Dua Empat  Jakarta Bisnis Emas/ 99.99% 2018  330,776  167,037 

        Gold Business  
 

Entitas induk langsung dan entitas induk utama 
Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. 

The Company’s immediate and ultimate parent is 
the Government of the Republic of Indonesia. 

 
 
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

  
 Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan 

Entitas Anak (bersama-sama disebut “Grup”) 
disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit 
pada tanggal 31 Januari 2020. 

The consolidated financial statements of the 
Company and Subsidiaries (together called “Group”) 
were prepared and authorised by Directors to be 
issued at 31 January 2020. 



PT Pegadaian (Persero) 425

PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEM ENTS 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lampiran - 5/5 - Schedule 

 
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
  

 Kebijakan akuntansi signif ikan yang diterapkan 
dalam penyusunan laporan keuangan adalah 
seperti yang dijabarkan di baw ah ini. 

The significant accounting policies adopted in the 
preparation of these financial statements are set out 
below. 

  
a. Dasar penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian 
a. Basis of preparation of consolidated 

financial statements 
  

Pernyataan Kepatuhan Statement of Compliance 
  
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun 
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia yang mencakup 
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan 
oleh Dew an Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia.  
         

The consolidated financial statements have 
been prepared and presented in accordance 
with Indonesian Financial Accounting 
Standards which comprise the Statements and 
Interpretations issued by the Board of Financial 
Accounting Standards of the Indonesian 
Institute of Accountants.      

  
Laporan keuangan konsolidasian juga disusun 
dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan 
Pengaw as Pasar Modal dan lembaga 
Keuangan ("BAPEPAM-LK”, yang fungsinya 
dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013) No. 
VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan 
ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 
tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik”. 

The consolidated financial statements have 
also been prepared and presented in 
accordance with Capital Market and Financial 
Institutions Supervisory Agency (“BAPEPAM-
LK”, whose function has been transferred to the 
Financial Services Authority (“OJK”) starting 1 
January 2013), rule No. VIII.G.7, Appendix of 
the Decide of the Chairman of the BAPEPAM-
LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 
regarding “Financial Statements Presentation 
and Disclosure of the Issuer or Public 
Company”. 

  
Laporan keuangan konsolidasian disusun 
berdasarkan konsep harga perolehan, yang 
dimodif ikasi oleh revaluasi tanah dan 
bangunan, dan properti investasi, kecuali untuk 
aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
dimana diukur pada nilai w ajar. Laporan 
keuangan konsolidasian disusun berdasarkan 
akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus 
kas konsolidasian. 

The consolidated financial statements have 
been prepared under the historical cost, as 
modified by the revaluation of land and 
buildings, and investment properties, except for 
financial assets available-for-sale which have 
been measured at fair value. The consolidated 
financial statements are prepared under the 
accrual basis of accounting, except for the 
consolidated statement of cash flow.  

 
Laporan arus kas konsolidasian disusun 
dengan metode langsung dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas 
operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk 
tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas 
mencakup kas, kas dan bank, dan deposito 
berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya 
dan tidak digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman. 

The consolidated statement of cashflows is 
prepared based on the direct method by 
classifying cash flow on the basis of operating, 
investing and financing activities. For the 
purpose of statement of cash flow, cash and 
cash equivalents include cash on hand, cash in 
banks and time deposits which are not 
restricted and placed as collateral for any 
borrowings. 

 
Seluruh angka dalam laporan keuangan 
konsolidasian ini, dinyatakan dalam jutaan 
Rupiah, kecuali dinyatakan lain. 

Figures in the consolidated financial statements 
are expressed in million Rupiah, unless 
otherwise stated. 

 
Pos-pos yang disertakan dalam laporan 
keuangan konsolidasian Grup diukur 
menggunakan mata uang yang sesuai dengan 
lingkungan ekonomi utama di mana Grup 
beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang 
fungsional Grup adalah Rupiah. 

Items included in the consolidated financial 
statements of the Group are measured using 
the currency of the primary economic 
environment in which the Group operates (the 
“functional currency”). The functional currency 
of the Group is Rupiah. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

a. Dasar penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian (lanjutan) 

a. Basis of preparation of consolidated 
financial statements (continued) 

  
Pernyataan Kepatuhan (lanjutan) Statement of Compliance (continued) 
  
Dalam penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian dibutuhkan estimasi dan asumsi 
yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas 
dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan 
liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan 
keuangan konsolidasian dan jumlah 
pendapatan dan beban selama periode 
laporan. Walaupun estimasi ini dibuat 
berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas 
kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul 
mungkin berbeda dengan jumlah yang 
diestimasi semula (lihat Catatan 3). 

The preparation of the consolidated financial 
statements requires the use of estimates and 
assumptions that affects the reported amounts 
of assets and liabilities and disclosure of 
contingent assets and liabilities at the date of 
the consolidated financial statements, and the 
reported amounts of revenues and expenses 
during the reporting period. Although these 
estimates are based on Director’s best 
knowledge of current events and activities, 
actual results may differ from those estimates 
(refer to Note 3). 

  
b. Perubahan pada pernyataan standar 

akuntansi keuangan dan interpretasi atas 
pernyataan standar akuntansi keuangan 

b. Changes to the statement of financial 
accounting standards and interpretations on 
the statement of financial accounting 
standards 

 
 Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, 

perubahan, dan interpretasi standar akuntansi 
keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 
2019. 

The followings are financial accounting 
standard, amendments and interpretation of 
financial accounting standard which become 
effective starting 1 January 2019.  

 
- ISAK 33 “Transaksi Valuta Asing dan 

Imbalan di Muka”;  
- ISAK 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan 

Pajak Penghasilan“; 

- ISFAS 33: “Foreign Currency Transactions 
and Advance Considerations”; 

- ISFAS 34: “Uncertainty over Income Tax  
Treatments“; 

- Amandemen PSAK 24 “Imbalan Kerja: 
Amandemen, Kurtailmen, atau 
Penyelesaian Program“; 

- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 22 
“Kombinasi Bisnis“; 

- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 26 
“Biaya Pinjaman“; 

- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 46 
“Pajak Penghasilan“; dan  

- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 66 
“Pengendalian Bersama“. 

- The amandements to SFAS 24: “Employee 
Benefits: Plan amendment, Curtailment or 
Settlement“; 

- Annual improvement 2018 SFAS 22 
“Business Combination“; 

- Annual improvement 2018 SFAS 26 
“Borrowing Cost“; 

- Annual improvement 2018 SFAS 46 
“Income Taxes“; and  

- Annual improvement 2018 SFAS 66 “Joint 
Arrangements”.  

 
 Tidak ada dampak atas perubahan pada 

pernyataan standar akuntansi keuangan dan 
interpretasi standar akuntansi keuangan di atas 
yang relevan dan signif ikan terhadap laporan 
keuangan konsolidasian Grup dan tidak 
memiliki dampak terhadap jumlah yang 
dilaporkan di tahun berjalan atau tahun 
sebelumnya. 

There is no impact of the changes at the 
financial accounting standards and 
interpretation of financial accounting standards 
above which relevant and significant to the 
Group’s consolidated financial statements and 
had no effect on the amount reported for the 
current or prior financial year. 

 
c. Prinsip konsolidasi c. Principles of consolidation 

 
 Laporan keuangan konsolidasian meliputi 

laporan keuangan Perseroan dan entitas Anak 
di mana Perseroan memiliki kendali. Perseroan 
mengendalikan entitas ketika Perseroan 
terekspos atas atau memiliki hak untuk, 
pengembalian yang bervariabel dari 
keterlibatannya dengan entitas dan memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi 
pengembalian tersebut melalui pengendalian 
atas entitas tersebut. 

The consolidated financial statements include 
the accounts of the Company and its 
subsidiaries which the company has control. 
The Company controls an entity when the 
Company is exposed to, or has rights to, 
variable returns from its involvement with the 
entity and has the ability to affect those returns 
through its power of the entity. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

c. Prinsip konsolidasi (lanjutan) c. Principles of consolidation (continued) 
 

 Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal 
pengendalian beralih secara efektif kepada 
Perseroan dan tidak lagi dikonsolidasi sejak 
Perseroan tidak lagi memiliki kendali. 

The subsidiaries are consolidated from the date 
on which effective control is transferred to the 
Company and is no longer consolidated from 
the date when the Company is no longer able to 
control. 

 
 Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas 

entitas anak yang tidak dapat diatribusikan 
secara langsung atau tidak langsung pada 
entitas induk. 

Non-controlling interest represents the equity in 
a subsidiary not attributable directly or indirectly 
to the parent. 

  
 Kepentingan non-pengendali atas laba bersih 

entitas anak disajikan sebagai pengurang dari 
laba bersih konsolidasian untuk menyajikan 
jumlah laba yang menjadi hak Perseroan. 
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih 
disajikan sebagai bagian dari ekuitas. 
Kepentingan non-pengendali disajikan di 
ekuitas dalam laporan keuangan posisi 
konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik 
Perseroan. 

Non-controlling interest in net income of 
subsidiaries are is presented as a deduction of 
consolidated net income in order to present the 
portion of Company’s income. Non-controlling 
interest in net assets is presented as part of 
equity. Non-controlling interest is reported as 
equity in the consolidated statement of financial 
position, separate from the owner of the 
company’s equity. 

  
 Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas 

Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. 
Kerugian yang belum direalisasi juga 
dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak 
disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan 
konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang 
diadopsi Grup. 

 Intercompany transactions, balances and 
unrealised gains on transactions between the 
Group companies are eliminated. Unrealised 
losses are also eliminated. Accounting policies 
of subsidiaries have been adjusted where 
necessary to ensure consistency with the 
policies adopted by the Group. 

  
 Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
telah diterapkan secara konsisten oleh entitas 
anak, kecuali bila dinyatakan lain. 

 The accounting policies adopted in preparing 
the consolidated financial statements have 
been consistently applied by the subsidiaries, 
unless otherwise stated. 

 
d. Instrumen keuangan d. Financial instruments 

 
Aset keuangan Financial assets 

 
Grup mengklasif ikasikan aset keuangan dalam 
kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. 
Klasif ikasi ini tergantung pada tujuan perolehan 
aset keuangan tersebut. Manajemen 
menentukan klasif ikasi aset keuangan tersebut 
pada saat aw al pengakuannya. 

The Group classified its financial assets in the 
categories of loans and receivables. The 
classification depends on the purpose for which 
the financial assets were acquired. 
Management determines the classification of its 
financial assets at initial recognition. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 
Grup tidak mempunyai aset keuangan dalam 
kategori yang diukur pada nilai w ajar melalui 
laporan laba rugi, dan dimiliki hingga jatuh 
tempo.  

As at 31 December 2019 and 2018, the Group 
has no financial assets in the categories of at 
fair value through profit or loss, and held to 
maturity. 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
 
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah 
aset keuangan non-derivatif dengan 
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan 
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: 

Loans and receivables 
 

Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active 
market, other than: 

  
- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual 

dalam w aktu dekat, yang diklasif ikasikan 
dalam kelompok diperdagangkan serta 
yang pada saat pengakuan aw al 
ditetapkan sebagai diukur pada nilai w ajar 
melalui laporan laba rugi; 

- those that the Group intends to sell 
immediately or in the short term, which are 
classified as held for trading and those that 
the entity upon initial recognition measured 
as at fair value through profit or loss; 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 
 

Aset keuangan (lanjutan) Financial assets (continued) 
 

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan) Loans and receivables (continued) 
 

- yang pada saat pengakuan aw al 
ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk 
dijual; dan 

- those that the Group upon initial 
recognition measured as available-for- 
sale; and 

- dalam hal Grup mungkin tidak akan 
memperoleh kembali investasi aw al secara 
substansial kecuali yang disebabkan oleh 
penurunan kualitas pinjaman yang 
diberikan dan piutang. 

- those for which the Group may not recover 
substantially all of its initial investment, 
other than because of loans and 
receivables deterioration. 

 
  

Pada saat pengakuan aw al, pinjaman yang 
diberikan dan piutang diakui pada nilai w ajarnya 
ditambah biaya transaksi (jika ada) dan 
selanjutnya diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode 
suku bunga efektif. Dalam hal terjadi penurunan 
nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan 
sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset 
keuangan dalam kelompok pinjaman yang 
diberikan dan piutang dan diakui di dalam 
laporan laba rugi sebagai “Pembentukan 
cadangan kerugian penurunan nilai”. 

Loans and receivables are initially recognised 
at fair value plus transaction costs (if any) and 
subsequently measured at amortised cost 
using the effective interest rate method. In 
case of impairment, the impairment loss is 
reported as a deduction from the carrying value 
of the financial assets classified as loans and 
receivables and recognised in the statements 
of income as “Provision for impairment losses”. 

  
Pendapatan bunga atas aset keuangan dalam 
kategori pinjaman yang diberikan dan piutang 
termasuk di dalam pendapatan sew a modal. 
Pendapatan sew a modal diakui dengan basis 
akrual.  

Interest income on financial assets classified 
as loans and receivables are included in 
interest revenue. Interest revenue is 
recognised on an accrual basis. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 
Grup memiliki Kas dan setara kas, pinjaman 
yang diberikan, pendapatan yang masih harus 
diterima, piutang lain-lain, dan aset lain-lain 
yang diklasif ikasikan sebagai pinjaman yang 
diberikan dan piutang. 

As at 31 December 2019 and 2018, the Group 
had Cash and cash equivalents, loans, accrued 
income, other receivables and other assets 
which are classified as loans and receivables. 

 
 Aset keuangan yang tersedia untuk dijual  Available-for-sale financial assets 
  
 Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual 

adalah aset keuangan non-derivatif yang 
ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu 
dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan 
likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta 
asing atau yang tidak diklasif ikasikan sebagai 
pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi 
yang diklasif ikasikan dalam kelompok dimiliki 
hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang 
diukur pada nilai w ajar melalui laba rugi. 

 Available-for-sale investments are financial 
assets that are intended to be held for indefinite 
period of time, which may be sold in response 
to needs for liquidity or changes in interest 
rates, exchange rates or that are not classified 
as loans and receivables, held-to-maturity 
investments or financial assets at fair value 
through profit or loss. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 
 

Aset keuangan (lanjutan) Financial assets (continued) 
 

 Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
(lanjutan) 

 Available-for-sale financial assets (continued) 

 
 Pada saat pengakuan aw alnya, aset keuangan 

tersedia untuk dijual diakui pada nilai w ajarnya 
ditambah biaya transaksi (jika ada) dan 
selanjutnya diukur pada nilai w ajarnya dimana 
keuntungan atau kerugian diakui sebagai 
penghasilan komprehensif lain kecuali untuk 
kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih 
kurs, hingga aset keuangan dihentikan 
pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia 
untuk dijual mengalami penurunan nilai, 
akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya 
diakui di penghasilan komprehensif lain, diakui 
sebagai laba/rugi. Pendapatan bunga dihitung 
menggunakan metode suku bunga efektif dan 
keuntungan atau kerugian yang timbul akibat 
perubahan nilai tukar dari aset moneter yang 
diklasif ikasikan sebagai kelompok tersedia 
untuk dijual diakui pada laporan laba rugi. 

 Available-for-sale financial asset are initially 
recognised at fair value plus transaction costs 
(if any), and measured subsequently at fair 
value with gains and losses being recognised 
as other comprehensive income, except for 
impairment losses and foreign exchange gains 
and losses, until the financial assets is 
derecognised. If an available-for-sale financial 
asset is determined to be impaired, the 
cumulative gain or loss previously recognised 
in other comprehensive income is recognised in 
the profit/loss. Interest income is calculated 
using the effective interest method, and foreign 
currency gains or losses on monetary assets 
which classified as available-for-sale are 
recorded in profit or loss. 

 
Pengakuan Recognition 
  
Pengakuan Grup menggunakan akuntansi 
tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika 
mencatat transaksi aset keuangan. 

 The Group uses trade date accounting for 
regular contracts when recording financial 
assets transactions. 

  
Liabilitas keuangan Financial liabilities 

 
Grup mengklasif ikasikan liabilitas keuangan 
dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur 
dengan biaya perolehan yang diamortisasi. 

The Group classified its financial liabilities in the 
category of financial liabilities measured at 
amortised costs. 

 
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya 
perolehan yang diamortisasi 

Financial liabilities measured at amortised cost 

  
Pada saat pengakuan aw al, liabilitas keuangan 
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, 
diukur pada nilai w ajar ditambah biaya transaksi 
(jika ada). Setelah pengakuan aw al, Grup 
mengukur seluruh liabilitas keuangan yang 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan suku bunga efektif.  

Financial liabilities measured at amortised cost 
are initially recognised at fair value plus 
transaction costs (if any). After initial 
recognition, the Group measures all financial 
liabilities measured at amortised cost using 
effective interest rate method. 

  
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 
liabilitas keuangan Grup yang diukur dengan 
biaya perolehan diamortisasi terdiri dari 
pinjaman bank, utang usaha, utang kepada 
nasabah, akrual, liabilitas lain-lain, surat 
berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari 
pemerintah. 

As at 31 December 2019 and 2018, the Group’s 
financial liabilities measured at amortised cost 
consist of bank loans, trade payables, payable 
to customers, accrued expenses, other 
liabilities, securities issued and loans from 
government. 

 
Penghentian pengakuan Derecognition 
  
Penghentian pengakuan aset keuangan 
dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas 
yang berasal dari aset keuangan tersebut 
berakhir atau ketika aset keuangan tersebut 
telah ditransfer dan secara substansial seluruh 
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset 
tersebut telah ditransfer (jika secara substansial 
seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, 
maka Grup melakukan evaluasi untuk 
memastikan keterlibatan berkelanjutan atas 
kendali yang masih dimiliki tidak mencegah 
penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan 
dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah 
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluw arsa. 

Financial assets are derecognised when the 
contractual rights to receive the cash flows from 
these assets have ceased to exist or the assets 
have been transferred and substantially all the 
risks and rewards of ownership of the assets 
are also transferred (that is, if substantially all 
the risks and rewards have not been 
transferred, the Group evaluates to ensure that 
continuing involvement on the basis of any 
retained powers of control does not prevent 
derecognition). Financial liabilities are 
derecognised when they have been redeemed 
or otherwise extinguished. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 
 

Klasifikasi instrumen keuangan Classification financial instruments 
  
Perseroan mengklasif ikasikan instrumen 
keuangan ke dalam klasif ikasi tertentu yang 
mencerminkan sifat dari informasi dan 
mempertimbangkan karakteristik dari instrumen 
keuangan tersebut. Klasif ikasi ini dapat dilihat 
pada tabel di baw ah ini: 

The Company classifies the financial 
instruments into classes that reflects the nature 
of information and take into account the 
characteristic of those financial instruments. 
The classification can be seen in the table 
below: 

 

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55  
(Rev isi 2014)/ 

Category as defined by SFAS 55  
(Revised 2014) 

 
Golongan 

(ditentukan oleh Perseroan)/ 
Class 

(as determined by the 
Company) 

 
 

 
Sub-golongan/ 
Sub-classes 

Aset keuangan/ 
Financial assets 

Pinjaman yang diberikan 
dan piutang/Loans and 
receivables 

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents 

Pinjaman yang diberikan/Loans 

Piutang lain-lain/Other receivables 

Pendapatan yang masih harus diterima/Accrued Income 

Aset lain-lain/Other assets 

Aset keuangan yang 
tersedia untuk 
dijual/Available-for-sale 
financial assets 

Investasi pada entitas asosiasi/Investment in associate 

Liabilitas keuangan/ 
Financial l iabilities 

Liabilitas keuangan yang 
diukur dengan biaya 
perolehan diamortisasi/ 
Financial l iabilities 
measured at amortised cost 

Utang kepada nasabah/Payables to customers 

Utang usaha/Trade payables 

Akrual/Accrued expenses 

Liabilitas lain-lain/Other l iabilities 

Pinjaman bank/Bank loans 

Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued 

Pinjaman dari pemerintah/Loans from government 

 
Saling hapus instrumen keuangan Off-setting financial instruments 
  
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling 
hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam 
laporan posisi keuangan konsolidasian jika 
memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk 
melakukan saling hapus buku atas jumlah yang 
telah diakui tersebut dan berniat untuk 
menyelesaikan secara neto atau untuk 
merealisasikan aset dan menyelesaikan 
liabilitasnya secara bersamaan. 
 
Hak yang berkekuatan hukum harus tidak 
bersifat kontingen atas peristiw a di masa depan 
dan harus dapat dipaksakan dalam situasi 
bisnis yang normal dan dalam peristiw a gagal 
bayar, peristiw a kepailitan atau kebangkrutan 
perusahaan atau pihak law an. 

Financial assets and liabilities are offset and 
the net amount reported in the consolidated 
statement of financial position when there is a 
legally enforceable right to offset the 
recognised amount and there is an intention to 
settle on a net basis or realise the asset and 
settle the liability simultaneously. 
 
 
 
The legally enforceable rights must not be 
contingent on future events and must be 
enforceable in the normal course of business 
and in the event of default, insolvency or 
bankruptcy of the company or the counterparty. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 

 
Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets 

 
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup 
menilai apakah terdapat bukti objektif bahw a 
aset keuangan atau kelompok aset keuangan 
telah mengalami penurunan nilai. Aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan 
diturunkan nilainya dan kerugian penurunan 
nilai terjadi jika dan hanya jika terdapat bukti 
objektif bahw a penurunan nilai merupakan 
akibat dari satu atau lebih peristiw a yang terjadi 
setelah pengakuan aw al aset (peristiw a 
kerugian) dan peristiw a kerugian (atau 
peristiw a) tersebut memiliki dampak pada 
estimasi arus kas masa datang atas aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan yang 
dapat diestimasi secara andal. 

At the end of each reporting period, the Group 
assesses whether there is an objective 
evidence that a financial asset or a group of 
financial assets is impaired. A financial asset or 
a group of financial assets is impaired and 
impairment losses are incurred if and only if 
there is an objective evidence of impairment as 
a result of one or more events that occurred 
after the initial recognition of the asset (a loss 
event) and that loss event (or events) has an 
impact on the estimated future cash flows of the 
financial asset or group of financial assets that 
can be reliably estimated. 

 
Grup menentukan secara individual jika 
terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai 
atas aset keuangan berupa pelanggaran 
kontrak pinjaman yaitu tunggakan pokok dan 
bunga di atas tiga kali tunggakan atau 
direfleksikan dengan tingkat kolektibilitas kredit 
macet. Jika terdapat bukti objektif penurunan 
nilai secara individual, maka perhitungan 
penurunan nilai menggunakan metode 
discounted cash flow dan/atau nilai w ajar 
jaminan. Jumlah kerugian diukur sebesar selisih 
antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari 
estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak 
termasuk kerugian kredit masa depan yang 
belum terjadi) yang didiskonto menggunakan 
suku bunga efektif aw al dari aset tersebut. Nilai 
tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian 
diakui pada laporan laba rugi.  

The Group determined on an individual basis if 
there is an objective evidence of the existence 
of impairment for financial assets such as 
breach of contract of delinquent loan principal 
and interest in arrears over three times or 
reflected in non-performing credit. If there is an 
objective evidence of the existence of indiviual 
impairment, then calculation of impairment is 
using discounted cash flow method and/or the 
fair value of the collateral. The amount of the 
loss is measured as the difference between the 
asset’s carrying amount and the present value 
of estimated future cash flows (excluding future 
credit losses that have not been incurred) 
discounted at the financial asset’s original 
effective interest rate. The carrying amount of 
the asset is reduced and the amount of the loss 
is recognised in the profit or loss.  

 
Pada periode selanjutnya, jika jumlah 
penurunan nilai berkurang dan penurunan 
tersebut dapat dihubungkan secara objektif 
dengan peristiw a yang terjadi setelah 
penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya 
peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah 
penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya 
diakui pada laporan laba rugi. 

In a subsequent period, if the amount of the 
impairment loss decreases and the decrease 
can be related objectively to an event occurring 
after the impairment was recognised (such as 
an improvement in the debtor’s credit rating), 
the reversal of the previously recognised 
impairment loss is recognised in the profit or 
loss. 

 
Untuk pinjaman yang diberikan, dalam hal 
jumlah dan saat penerimaan arus kas masa 
datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung 
berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh 
kembali sebesar nilai w ajar agunan. 

For loans, if the amount and time of receipt of 
future cash flows is difficult to determine, 
impairment is calculated based on the 
recoverable amount of the fair value of the 
collateral. 

 
Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti 
objektif mengenai penurunan nilai, maka Grup 
membentuk penyisihan kerugian penurunan 
nilai secara kolektif. Untuk usaha gadai 
(termasuk syariah), perhitungan secara kolektif 
dilakukan berdasarkan rata-rata tingkat 
kerugian selama tiga tahun terakhir yang 
menghasilkan suatu angka loss rate. 
Sedangkan untuk usaha non-gadai (mikro), 
perhitungan secara kolektif dilakukan 
berdasarkan metode migrasi. 

For financial assets with no objective evidence 
of the existence of impairment, the Group 
provides an allowance for impairment losses on 
a collective basis. For pawning business 
(including sharia), the calculation is performed 
collectively based on the average loss during 
the last three years which generate loss rate 
figures. Whilst for non-pawning business 
(micro), the collective assessment is performed 
using migration analysis. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 
 

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Impairment of financial assets (continued) 
 

Angka loss rate merupakan parameter yang 
diperoleh dari hasil kajian empiris yang 
dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko. 
Parameter ini menggambarkan pengalaman 
tingkat kerugian rata-rata dari kerugian 
pinjaman yang tidak tertagih dibandingkan 
dengan jumlah omzet pinjaman yang diberikan. 

The loss rate is the number of parameters 
obtained from results of empirical studies 
conducted by the Risk Management Division. 
This parameter describes the experience level 
of the average losses from loan losses that are 
not collectible compared to the amount of loan 
disbursement. 

 
Grup mengasuransikan kepada perusahaan 
jasa penjaminan dan asuransi terkait atas 
jumlah sisa pinjaman dan pendapatan sew a 
modal yang tertunggak serta denda dengan 
rasio klaim 80% dari nilai tersebut atas jenis 
pinjaman usaha mikro. 

The Group insures to guarantee and insurance 
company for the remaining overdue loan and 
interest revenues and penalties with claim ratio 
of 80% of that value of the type of micro 
business loan. 

 
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang 
pegaw ai merupakan penyisihan atas piutang 
tuntutan ganti rugi (“TGR”) kepada karyaw an 
terkait fraud internal yang sudah mendapatkan 
keputusan pembebanan oleh manajemen, tidak 
termasuk didalamnya Kerugian Perseroan Yang 
Diperhitungkan (“KPYD”). 

Allowance for impairment losses on claim for 
compensation receivables (“TGR”) from 
employees related to internal fraud who have 
decided by management to be claimed to 
employee, excluding the calculation on of the 
Company Losses that are still in Investigation 
(“KPYD”). 

 
Untuk pegaw ai yang masih tercatat sebagai 
pegaw ai aktif , ditetapkan penyisihan sebesar 
10% per tahun dari saldo piutang tercatat, 
sedangkan untuk pegaw ai yang sudah 
diberhentikan atau meninggal ditetapkan 
sebesar 100% dari piutang tercatat. 

For employees who are still registered as an 
active employees, a provision of 10% per 
annum of recorded receivables are stipulated, 
whereas for dismissed or deceased employees, 
100% of recorded receivables are stipulated. 

 
Penentuan kolektabilitas pinjaman yang 
diberikan berdasarkan jenis produk diatur 
dalam Peraturan Direksi Pegadaian, adalah 
sebagai berikut: 

Determination of collectability of loans based on 
type of product is regulated in the Director’s 
Regulation of Pegadaian is as follows: 

 
   Tunggakan/Deliquency  
   Gadai/   Non-gadai/  
   Pawn   Non-pawn  
 
  Kolektabilitas     Collectibility 

Lancar  -  - Current 
Dalam perhatian khusus 1 - 15 har i/days  1 - 90 har i/days  Special mentioned 
Kurang lancar  16 - 30 hari/days  91 - 180 hari/days  Sub standard  
Diragukan  31 - 60 hari/days 181 - 270 hari/days Doubtful 
       Khusus produk  
            Mulia/Mulia    
  product only   
Macet > 30 hari/days     > 270 har i/days  Loss 

   > 60 hari/days         
   Khusus produk 
   Mulia/Mulia 
   product only 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen keuangan (lanjutan) d. Financial instruments (continued) 

 
Penentuan nilai wajar Determination of fair value 

 
Nilai w ajar adalah harga yang akan diterima 
untuk menjual suatu aset atau harga yang akan 
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas 
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar 
pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, 
jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang 
paling menguntungkan dimana Grup memiliki 
akses pada tanggal tersebut. Nilai w ajar 
liabilitas mencerminkan risiko w anprestasinya. 

 Fair value is the price that would be received to 
sell an asset or price that would be paid to 
transfer a liability in an orderly transaction 
between market participants at the 
measurement date in the principal market or, in 
its absence, the most advantageous market to 
which the Group has access at that date. The 
fair value of a liability reflects its non-
performance risk. 

 
Jika tersedia, Grup mengukur nilai w ajar 
instrumen keuangan dengan menggunakan 
harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen 
tersebut. 

 When available, the Group measures the fair 
value of a financial instrument using the quoted 
price in an active market for that instrument. 

  
Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi 
di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia 
sew aktu-w aktu dan dapat diperoleh secara rutin 
dari bursa, pedagang efek, perantara efek, 
kelompok industri, badan pengaw as (pricing 
service atau regulatory agency), dan harga 
tersebut mencerminkan transaksi pasar yang 
aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang 
w ajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka 
pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. 
 

 A financial instrument is considered has quoted 
in an active market, if quoted prices are readily 
and regularly available from an exchange, 
dealer, broker, industry group, pricing service or 
regulatory agency, and those prices represent 
actual and regularly occurring market 
transactions on an arm’s length basis. If the 
above criteria are not met, the market is 
regarded as being an inactive.  

Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah 
terdapat selisih yang besar antara harga 
penaw aran dan permintaan atau kenaikan 
signif ikan dalam selisih harga penaw aran dan 
permintaan dan hanya terdapat beberapa 
transaksi terkini. 

 Indications that a market is inactive are when 
there is a wide bid and offer spread or 
significant increase in the bid and offer spread 
or there are few recent transactions. 

  
Untuk instrumen keuangan yang tidak 
mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang 
w ajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai 
pasar terkini instrumen keuangan lain yang 
secara substansi memiliki karateristik yang 
sama atau dihitung berdasarkan arus kas 
estimasian terhadap aset bersih dari instrumen 
keuangan tersebut. 

 For financial instruments with no quoted market 
price, a reasonable estimate of the fair value is 
determined by reference to the current market 
value of another instrument which substantially 
have the same characteristic or calculated 
based on the expected cash flows of the 
underlying net asset base of the financial 
instruments. 

  
Nilai w ajar untuk semua instrumen keuangan 
lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik 
penilaian. Dengan teknik ini, nilai w ajar 
merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari 
data yang dapat diobservasi dari instrumen 
keuangan yang sama, menggunakan model-
model untuk mendapatkan estimasi nilai kini 
dari arus kas masa depan yang diharapkan 
atau teknik penilaian lainnya menggunakan 
input yang tersedia pada tanggal laporan posisi  
keuangan konsolidasian. 

 For all other financial instruments, fair value is 
determined using valuation techniques. In these 
techniques, fair value are estimated from 
observable data in respect of similar financial 
instruments, using models to estimate the 
present value of expected future cash flows or 
other valuation techniques, using available 
inputs at the dates of the consolidated 
statement of financial position. 

 
Bukti terbaik dari nilai w ajar pada saat 
pengakuan aw al adalah harga transaksinya  
(nilai w ajar pembayaran yang diserahkan atau 
diterima), kecuali nilai w ajar dari instrumen 
tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan 
transaksi untuk instrumen yang sama di pasar 
terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa 
modif ikasi atau re-packaging) atau berdasarkan 
teknik penilaian dimana variabelnya hanya data 
dari pasar yang dapat diobservasi. 

 The best evidence of fair value at initial 
recognition is the transaction price (the fair 
value of the consideration given or received), 
unless the fair value of that instrument is proved 
by comparison with other observable current 
market transactions for the same instrument 
(that is, without modification or repackaging) or 
based on a valuation technique whose 
variables include only data from observable 
markets. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

e. Kas dan setara kas e. Cash and cash equivalents 
 

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank 
dan deposito berjangka yang tidak dibatasi 
penggunaannya dan tidak digunakan sebagai 
jaminan. 

Cash and cash equivalents include cash on 
hand, cash in bank and time deposit which are 
not restricted and not pledged as collaterals for 
borrowings. 

 
f. Pinjaman yang diberikan - bersih f. Loans - net 

 
Pinjaman yang diberikan diklasif ikasikan 
sebagai aset keuangan (lihat Catatan 2d). 
Pinjaman yang diberikan terdiri atas pinjaman 
usaha gadai, usaha gadai syariah, usaha mikro, 
usaha emas, dan usaha jasa lainnya. 
Pengakuan, pengukuran aw al, pengukuran 
setelah pengakuan aw al, nilai w ajar, penurunan 
nilai dan penghentian pengakuan pinjaman 
yang diberikan mengacu pada Catatan 2d. 

Loans are classified as financial assets (refer to 
Note 2d). Loans consist of pawn business, 
sharia pawn business, micro business, gold 
business and other service business. 
Recognition, initial measurement, subsequent 
measurement, fair value, impairment and 
derecognition of loans refer to Note 2d. 

 
g. Persediaan g. Inventories 

 
Persediaan emas dinyatakan berdasarkan nilai 
terendah antara harga perolehan dan realisasi 
bersih. Persedian barang dinilai berdasarkan 
harga perolehan dan dicatat sebagai beban 
pada saat digunakan. Nilai realisasi bersih 
adalah estimasi harga penjualan dalam 
kegiatan usaha biasa, dikurangi beban 
penjualan bervariasi. 
 
Harga perolehan untuk persediaan emas dan 
barang ditentukan dengan menggunakan 
metode rata-rata. 

Gold inventories are measured at the lower of 
cost and net realisable value. Goods 
inventories are measured at cost and recorded 
as expenses at the time of used. Net realisable 
value is the estimated selling price in the 
ordinary course of business, less applicable 
variable selling expenses. 
 
 
Cost for gold and goods inventories are 
determined using the average method. 

 
h. Investasi pada entitas asosiasi h. Investments in associates 

 
Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana 
Grup memiliki pengaruh signif ikan namun 
bukan pengendalian, biasanya melalui 
kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. 
Investasi entitas asosiasi dicatat dengan 
metode ekuitas, setelah pada aw alnya diakui 
pada nilai perolehan. 

Associates are all entities over which the Group 
has significant influence but not control, 
generally accompanying a shareholding of 
between 20% and 50% of the voting rights. 
Investment in associates are accounted for 
using the equity method of accounting, after 
initially being recognised at cost. 

 
Sesuai metode ekuitas, investasi pada aw alnya 
dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya 
disesuaikan untuk mengakui bagian investor 
atas laba rugi pasca akuisisi dari investee atas 
laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan 
pendapatan komprehensif lainnya dari investee 
atas pendapatan komprehensif lainnya. 

Under the equity method, the investment is 
initially recognised at cost and adjusted 
thereafter to recognise the investor's share of 
the post-acquisition profits or losses of the 
investee in the profit or loss, and its share of 
movements in other comprehensive income of 
the investee in other comprehensive income. 

 
Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi 
sama dengan atau melebihi kepentingannya 
pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa 
agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian 
kerugiannya, kecuali Grup memiliki kew ajiban 
atau melakukan pembayaran atas nama entitas 
asosiasi. 

When the Group’s share of losses in an 
associate equals or exceeds its interest in the 
associate, including any other unsecured 
receivables, the Group does not recognise 
further losses, unless it has incurred legal or 
constructive obligations or made payments on 
behalf of the associate. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

h. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) h. Investments in associates (continued) 
 

Keuntungan yang belum terealisasi atas 
transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi 
dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam 
entitas tersebut. Kerugian yang belum 
terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi 
tersebut memberikan bukti adanya penurunan 
nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi 
entitas asosiasi telah diubah jika diperlukan 
untuk memastikan konsistensi dari kebijakan 
yang diterapkan oleh Grup. 

Unrealised gains on transactions between the 
Group and its associates are eliminated to the 
extent of the Group’s interest in these entitites. 
Unrealised losses are also eliminated unless 
the transaction provides evidence of an 
impairment of the asset transferred. Accounting 
policies of the associates have been adjusted 
where necessary to ensure consistency with 
the policies adopted by the Group. 

 
Dividen yang diterima dan yang akan diterima 
dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang 
jumlah tercatat investasi. 

Dividends received or receivable from 
associates are recognised as a reduction in the 
carrying amount of the investment. 

 
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup 
menentukan apakah terdapat bukti objektif 
bahw a telah terjadi penurunan nilai pada 
investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, 
maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat 
dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan 
nilainya. 

The Group determines at each reporting date 
whether there is any objective evidence that the 
investment in the associate is impaired. If this is 
the case, the carrying amount of the equity 
accounting investments is tested for 
impairment. 

 
 Perubahan Kepemilikan  Changes in ownership interests 
  

Grup memperlakukan transaksi dengan 
kepentingan non-pengendali yang tidak 
mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai 
transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. 
Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan 
penyesuaian antara nilai tercatat dari 
kepentingan pengendali dan non-pengendali 
untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di 
anak perusahaan. Selisih antara jumlah 
penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali 
dan pertimbangan yang dibayarkan atau 
diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam 
ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
Grup.  

The Group treats transactions with non-
controlling interests that do not result in a loss 
of control as transactions with equity owners of 
the Group. A change in ownership interest 
results in an adjustment between the carrying 
amounts of the controlling and non-controlling 
interests to reflect their relative interests in the 
subsidiary. Any difference between the amount 
of the adjustment to non-controlling interests 
and any consideration paid or received is 
recognised in a separate reserve within equity 
attributable to owners of the Group. 

 
Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau 
mencatat menggunakan metode ekuitas untuk 
investasi karena hilangnya pengendalian, 
pengendalian bersama atau pengaruh 
signif ikan, maka kepentingan yang masih 
tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan 
nilai w ajarnya, dan perubahan nilai tercatat 
diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat 
aw al adalah sebesar nilai w ajar untuk 
kepentingan pengukuran kembali kepentingan 
yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura 
bersama atau aset keuangan. Di samping itu, 
jumlah yang sebelumnya diakui pada 
pendapatan komprehensif lain sehubungan 
dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah 
Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. 
Hal ini dapat berarti bahw a jumlah yang 
sebelumnya diakui pada pendapatan 
komprehensif lain direklasif ikasi ke laporan laba 
rugi.  

When the Group ceases to consolidate or 
equity account for an investment because of a 
loss of control, joint control or significant 
influence, any retained interest in the entity is 
remeasured to its fair value at the date when 
the control is lost, with the change in carrying 
amount recognised in profit or loss. The fair 
value is the initial carrying amount for the 
purposes of subsequently accounting for the 
retained interest as an associate, joint venture 
or financial asset. In addition, any amounts 
previously recognised in other comprehensive 
income in respect of that entity are accounted 
for as if the Group had directly disposed of the 
related assets or liabilities. This may mean that 
amounts previously recognised in other 
comprehensive income are reclassified to profit 
or loss.  
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

i. Aset tetap - bersih i . Fixed assets - net 
 

Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2016), Grup 
memilih menggunakan metode biaya kecuali 
tanah dan bangunan dimana menggunakan 
metode revaluasi. 

Under SFAS 16 (revised 2016), the Group has 
chosen the cost method except for land and 
buildings which use revaluation method. 

 
Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai 
w ajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan 
oleh penilai independen eksternal yang telah 
terdaf tar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), 
dikurangi penyusutan untuk bangunan. 
Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara 
berkala untuk memastikan bahw a nilai w ajar 
aset yang direvaluasi tidak berbeda secara 
material dengan jumlah tercatatnya. Akumulasi 
penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi 
terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai 
netonya disajikan kembali sebesar jumlah 
revaluasi aset. Aset tetap inventaris dan 
kendaraan bermotor disajikan sebesar harga 
perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga 
perolehan termasuk pengeluaran yang dapat 
diatribusikan secara langsung atas perolehan 
aset tersebut. 

Land and buildings are shown at fair value, 
based on valuations performed by external 
independent valuers which are registered with 
Financial Services Authoritiy (“OJK”), less 
subsequent depreciation for buildings. The 
valuations of those assets are performed 
periodically to ensure that the fair value of a 
revalued asset does not materially different 
from its carrying amount. Any accumulated 
depreciation at the date of revaluation is 
eliminated against the gross carrying amount of 
the asset, and the net amount is restated to the 
revalued amount of the asset. Office 
equipments and motor vehicles are stated at 
acquistion cost less depreciation. Acquisition 
cost includes expenditure that is directly 
attributable to the acquisition of the items.  

 
Biaya-biaya setelah pengakuan aw al diakui 
sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai 
aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, 
hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat 
manfaat ekonomis di masa depan berkenaan 
dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset 
dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari 
komponen yang diganti dihapuskan. Biaya 
perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke 
dalam laporan laba rugi dalam periode 
keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi. 

Subsequent costs are included in the asset’s 
carrying amount or recognised as a separate 
asset, as appropriate, only when it is probable 
that future economic benefits associated with 
the item will flow to the Group and the cost of 
the item can be measured reliably. The carrying 
amount of replaced part is derecognised. 
Repairs and maintenance costs are charged to 
the profit or loss during the financial period in 
which they are incurred. 

 
Biaya legal aw al untuk mendapatkan hak legal 
diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, 
biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. 
Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah 
diakui sebagai aset takberw ujud dan 
diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah. 

Initial legal costs incurred to obtain legal rights 
are recognised as part of the acquisition cost of 
the land, and these costs are not depreciated. 
Costs related to renewal of land rights are 
recognised as an intangible assets and 
amortised during the period of the land rights. 

  
Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui 
pada penghasilan komprehensif lain dan 
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian 
"cadangan revaluasi aset tetap", kecuali 
sebelumnya penurunan revaluasi atas aset 
yang sama pernah diakui dalam laporan laba 
rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga 
sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi 
tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. 
Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari 
revaluasi dibebankan dalam laporan laba rugi 
apabila penurunan tersebut melebihi saldo 
surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika 
ada. Setiap periode pelaporan, selisih antara 
penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset 
yang diakui di dalam laporan laba rugi dan 
penyusutan berdasarkan harga perolehan aw al 
aset ditransfer dari “cadangan revaluasi aset” 
ke dalam “saldo laba”. 

Any revaluation increase arising from 
revaluation is recognised in other 
comprehensive income and accumulated in 
equity under "asset revaluation reserve", except 
to the extent that it reverses a revaluation 
decrease, for the same asset which was 
previously recognised in the profit or loss, in 
which case the increase is credited to profit or 
loss to the extent of the decrease previously 
charged. A decrease in carrying amount arising 
on the revaluation is charged to profit or loss to 
the extent that it exceeds the balance, if any, 
held in the revaluation surplus relating to a 
previous revaluation of such assets. At each 
reporting period, the difference between 
depreciation based on the revalued carrying 
amount of the asset charged to the profit or loss 
and depreciation based on the asset’s original 
cost is transferred from “asset revaluation 
reserve” to “retained earnings”. 
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2.  KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

i. Aset tetap - bersih (lanjutan) i . Fixed assets - net (continued) 
 

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap selain 
bangunan dan kendaraan disusutkan dengan 
menggunakan metode saldo menurun ganda, 
sedangkan bangunan dan kendaraan 
disusutkan dengan menggunakan metode garis 
lurus berdasarkan taksiran masa manfaat 
ekonomis sebagai berikut: 

Land is not depreciated. Fixed assets other 
than buildings and vehicle are depreciated 
using the double-declining balance method, 
while buildings and vehicles are depreciated 
using the straight-line method based on the 
estimated useful lives as follows: 

 
 Tahun/ 

Years 
 

 
Persentase/ 
Percentage 

 
Bangunan permanen 20 5% Permanent buildings 
Bangunan tidak permanen 10 10% Non-permanent buildings 
Inventaris  4 25% Office equipments 
Kendaraan 4-8 12.5% - 25% Vehicles 

 
Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode 
penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, 
pada setiap akhir periode pelaporan. 

The assets’ residual values, useful lives and 
depreciation method are reviewed and adjusted 
if appropriate, at the end of each reporting 
period. 

 
Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar 
jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat 
aset lebih besar dari estimasi jumlah yang 
dapat dipulihkan. 

An asset’s carrying amount is written down 
immediately to its recoverable amount if the 
asset’s carrying amount is greater than its 
estimated recoverable amount. 

 
Keuntungan atau kerugian bersih atas 
pelepasan aset tetap ditentukan dengan 
membandingkan hasil yang diterima dengan 
nilai tercatat dan diakui pada 
“pendapatan/(beban) lain-lain - bersih” dalam 
laporan laba rugi. 

Net gains or losses on disposals are 
determined by comparing the proceeds with the 
carrying amount and are recognised within 
“other income/(losses) - net” in the profit or loss. 

 
Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang 
dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo 
laba. 

When revalued assets are sold, the amounts 
included in equity are transferred to retained 
earnings. 

  
Aset Dalam Penyelesaian (“ADP”) merupakan 
akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya 
material, dan biaya lainnya dikapitalisasi 
sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya 
tersebut direklasif ikasi ke akun aset tetap pada 
saat proses konstruksi atau pemasangan 
selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset 
tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan Manajemen. 

Construction In Progress (“CIP”) is an 
accumulated costs of the construction of 
buildings, material costs and other costs are 
capitalised as construction in progress. These 
costs are reclassified to fixed assets when the 
construction or installation is complete. 
Depreciation is charged from the date the 
assets are ready for use in the manner intended 
by Management. 

  
Beban renovasi gedung sew a, diamortisasi 
sesuai dengan masa manfaatnya. 

Renovation expense of rental building, 
amortised as per benefit period. 

 
j. Aset takberwujud - bersih j . Intangible assets - net 

 
Aset takberw ujud terdiri dari aset takberw ujud 
yang berasal dari piranti lunak yang dimiliki 
Grup. Aset takberw ujud diakui jika Grup 
kemungkinan besar akan memperoleh manfaat 
ekonomis di masa depan dari aset tak berw ujud 
tersebut dan biaya aset takberw ujud tersebut 
dapat diukur dengan andal. 

Intangible assets consist of intangible asset 
from Group's software. Intangible assets is 
recognised if Group have high possibility to get 
economical benefits in the future from those 
intangible assets and the cost could be 
measured reliably. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

j. Aset takberwujud - bersih (lanjutan) j . Intangible assets - net (continued) 
 

Aset takberw ujud dicatat berdasarkan harga 
perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan 
penurunan nilai, jika ada. Aset takberw ujud 
diamortisasi berdasarkan estimasi masa 
manfaat. Grup mengestimasi nilai yang dapat 
diperoleh kembali dari aset takberw ujud. 
Apabila nilai aset takberw ujud melebihi estimasi 
nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai 
tercatat aset tersebut tersebut diturunkan 
menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh 
kembali. 

Intangible assets is recorded based on 
acquisition cost deducted by accumulated 
amortisation and impairment if there's any 
impairment. Intangible assets are amortised 
based on the estimated useful life. Group 
estimated the value that can be recovered from 
intangible assets. If value of intangible assets 
exceed the recovered estimated value, then the 
amount that recorded in the asset should be 
lowered at the recoverable estimated value. 

 
Aset takberw ujud diamortisasi dengan 
menggunakan metode garis lurus dengan 
taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 
tahun. 

Intangible assets are amortised using straight 
line method with an estimated economic useful 
life of 4 years. 

 
Biaya yang terkait dengan pemeliharaan 
program piranti lunak komputer diakui sebagai 
beban pada saat terjadinya. Biaya 
pengembangan yang dapat secara langsung 
diatribusikan kepada desain dan pengujian 
produk piranti lunak yang dapat diidentif ikasi 
dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui 
sebagai aset takberw ujud. 

Costs associated with maintainance of 
computer software programs are recognised as 
an expense as incurred. Development costs 
that are directly attributable to the design and 
testing of identifiable and unique software 
products controlled by the Group are 
recognised as intangible assets. 

 
Aset takberw ujud dihentikan pengakuannya 
ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak 
terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan 
Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset 
dengan hasil neto yang diterima dari 
pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi 
konsolidasian. 

Intangible assets are derecognised when the 
assets are released or have no future economic 
benefit. The difference between carrying 
amount of the asset and net value of its 
disposal is recognised in the consolidated profit 
or loss. 

 
k. Properti investasi k. Investment properties 

 
Properti yang dimiliki untuk disew akan dalam 
jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau 
keduanya, dan yang tidak ditempati oleh 
perusahaan-perusahaan di Grup konsolidasian 
diklasif ikasikan sebagai properti investasi. 
Properti investasi juga mencakup properti yang 
sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk 
digunakan sebagai properti investasi di masa 
depan. 

Property that is held for long-term rental yields 
or for capital appreciation or both, and that is 
not occupied by the companies in the 
consolidated Group, is classified as investment 
properties. Investment properties also include 
properties that is being constructed or 
developed for future use as investment 
properties. 

 
Properti investasi aw alnya diukur berdasarkan 
biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait 
dan biaya pinjaman yang berlaku. 

Investment properties are measured initially at 
its cost, including related transaction costs and 
where applicable borrowing costs. 

 
Setelah pengakuan aw al, properti investasi 
dicatat sebesar nilai w ajarnya. Properti 
investasi yang sedang dalam pengembangan 
ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai 
properti investasi atau ketika pasar menjadi 
kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai 
w ajarnya. Properti investasi dalam konstruksi 
diukur menggunakan nilai w ajar jika nilai w ajar 
dianggap dapat diukur secara andal. Properti 
investasi dalam konstruksi yang nilai w ajarnya 
tidak dapat diukur secara andal, tetapi 
Perseroan mengharapkan nilai w ajarnya dapat 
diukur secara andal ketika konstruksi selesai, 
diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai 
sampai nilai w ajarnya dapat diukur secara 
andal atau konstruksi diselesaikan - yang mana 
yang lebih aw al. 

After initial recognition, investment properties 
are carried at fair value. Investment property 
that is being redeveloped for continuous use as 
investment properties or for which the market 
has become less active continues to be 
measured at fair value. Investment property 
under construction is measured at fair value if 
the fair value is considered to be reliably 
determinable. Investment properties under 
construction for which the fair value cannot be 
determined reliably, but for which the Company 
expects that the fair value of the property will be 
reliably determinable when construction is 
completed, are measured at cost less 
impairment until the fair value becomes reliably 
determinable or construction is completed - 
whichever is earlier. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

k. Properti investasi (lanjutan) k. Investment properties (continued) 
  

Untuk mengevaluasi apakah nilai w ajar dari 
properti investasi dalam konstruksi dapat diukur 
secara andal, Direksi mempertimbangkan 
faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari 
kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila 
properti standar (umum di pasaran) atau tidak 
standar, tingkat keandalan arus kas masuk 
setelah penyelesaian, risiko pengembangan 
spesif ik atas properti, pengalaman terdahulu 
dengan konstruksi serupa, dan status izin 
konstruksi. 

In order to evaluate whether the fair value of an 
investment property under construction can be 
determined reliably, Directors consider the 
following factors, among others, the provisions 
of the construction contract, the stage of 
completion, whether the project/property is 
standard (typical for the market) or non-
standard, the level of reliability of cash inflows 
after completion, and the development risk 
specific to the property, past experience with 
similar constructions, and status of construction 
permits. 

 
Nilai w ajar didasarkan kepada harga pasar 
aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan 
alam, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika 
informasi tersebut tidak tersedia, Grup 
menggunakan metode penilaian alternatif, 
seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif 
atau projeksi arus kas yang didiskontokan. 
Penilaian dilakukan pada tanggal neraca oleh 
penilai ahli dengan kualif ikasi yang diakui dan 
relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas 
lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. 
Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai 
tercatat pada laporan keuangan konsolidasian. 

Fair value is based on active market prices, 
adjusted, if necessary, for differences in the 
nature, location or condition of the specific 
asset. If this information is not available, the 
Group uses alternative valuation methods, such 
as recent prices on less active markets or 
discounted cash flow projections. Valuations 
are performed as of the financial position date 
by professional valuers who hold recognised 
and relevant professional qualifications and 
have recent experience in the location and 
category of the investment property being 
valued. These valuations form the basis for the 
carrying amounts in the consolidated financial 
statements. 

  
Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai 
tercatat aset hanya ketika ada keuntungan 
ekonomi di masa yang akan datang dapat 
dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut 
dan hal tersebut dapat diukur secara andal. 
Biaya perbaikan dan peraw atan lainnya akan 
menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari 
properti investasi digantikan, nilai tercatat dari 
bagian yang digantikan tersebut akan dihapus. 

Subsequent expenditure is capitalised to the 
asset’s carrying amount only when it is 
probable that future economic benefits 
associated with the expenditure will flow to the 
Group and the cost of the item can be 
measured reliably. Other repairs and 
maintenance costs are expensed when 
incurred. When part of an investment property 
is replaced, the carrying amount of the replaced 
part is derecognised. 

  
Perubahan nilai w ajar diakui di laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lainnya. Properti 
investasi tidak diakui ketika dilepas. 

Changes in fair values are recognised in the 
statement of profit or loss and other 
comprehensive income. Investment properties 
are derecognised when they have been 
disposed. 

  
Beban pengurusan legal hak atas tanah, 
diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah 
tersebut. Jenis atas tanah ini adalah Hak Guna 
Bangunan (“HGB”) yang mempunyai masa 
manfaat selama 20 tahun. 

Legal processing expense of land right, 
amortised as per the period of the land rights. 
This type of land represents building rights of 
use (“HGB”) with a useful life for 20 years . 

 
l. Beban dibayar dimuka l . Prepaid expense 

 
Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang 
telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih 
dari satu tahun, seperti: 

 

Deferred costs are expenses that have been 
issued and which have the benefit of more than 
one year, such as: 
 

- Beban renovasi gedung sew a, diamortisasi 
sesuai dengan masa manfaatnya. 

- Renovation expense of rental building, 
amortised as per benefit period. 

- Beban pengurusan legal hak atas tanah, 
diamortisasi sepanjang umur hak atas 
tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah 
Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang 
mempunyai masa manfaat selama 20 
tahun. 

- Legal processing expense of land right, 
amortised as per the period of the land 
rights. This type of land represents building 
rights of use (“HGB”) with a useful life for 
20 years. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

m. Aset lain-lain m. Other assets 
 

Aset lain-lain terdiri dari kerugian Perseroan 
yang masih harus diperhitungkan (KPYD), 
barang jaminan yang belum dijual dan 
cadangan penyisihan terkait, dan lainnya. 

Other assets consists of the Company’s 
lossess that are still in investigation (KPYD), 
unsold collateral goods and its allowance, and 
others.  

  
Kerugian Perseroan yang masih harus 
diperhitungkan (KPYD) 

The Company’s losses that are still in 
investigation (KPYD) 

  
KPYD adalah kerugian yang ditetapkan 
sementara akibat taksiran yang terlalu tinggi 
yang dilakukan oleh pegaw ai/pelaku tindak 
kecurangan. Sementara menunggu selesainya 
proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada 
pegaw ai yang bersangkutan jumlah potensi 
kerugian direklasif ikasi dari pinjaman yang 
diberikan (“PYD”) ke KPYD. KPYD akan 
direklasif ikasi ke piutang lainnya dalam pos 
piutang tuntutan ganti rugi (“TGR”) atas nama 
pegaw ai apabila proses penetapan ganti rugi 
telah selesai dimana penetapannya melalui 
Surat Keputusan Direksi. Penyelesaian atas 
piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui 
pemotongan gaji tiap bulan. 

KPYD are defined as losses due to over 
estimation made by the employee/perpetrator of 
the fraud. While waiting for the completion of 
the process of establishing a claim for 
compensation to the employee concerned, the 
amount of potential losses reclassified from 
loans provided (“PYD”) to KPYD. KPYD value 
will be reclassified to other receivables in the 
post claim compensation receivable (“TGR”) on 
behalf of the employee if the compensation 
determination process has been completed 
through the Director’s Decree. The settlement 
of this accounts is then performed through 
monthly payroll deductions. 

 
Barang jaminan yang belum terjual Unsold collateral items 
  
Barang jaminan yang tidak laku dijual lelang 
karena harga jual barang jaminan lebih rendah 
dibandingkan dengan Harga Limit Lelang/Harga 
Minimal Lelang, yaitu: uang pinjaman + sew a 
modal + biaya lelang diberlakukan sebagai Aset 
Yang Disisihkan (“AYD”). AYD pada dasarnya 
merupakan pinjaman yang diberikan yang 
jaminannya sedang dalam proses lelang. Kas 
yang diperoleh dari lelang tersebut akan 
digunakan untuk menyelesaikan pinjaman. 

Collateral items that are unsold on the auction 
because the collateral price is lower than the 
Limit Auction Price/Minimal Auction Price, 
which: loan principals + interest + auction fees 
treated as Allowance of Asset (“AYD”). 
Basically, AYD is loan which collateral is in 
auction process. Cash received from the 
auction will be used to settle the loan. 
 
 

 
n. Utang kepada nasabah dan utang usaha n. Payables to customers and trade payables 

 
Utang kepada nasabah dan utang usaha 
adalah kew ajiban membayar barang atau jasa 
yang telah diterima dalam kegiatan usaha 
normal. Kew ajiban yang termasuk dalam utang 
kepada nasabah dan utang usaha merupakan 
titipan angsuran, pengadaan barang dan jasa, 
jasa konsultan, uang kelebihan, utang 
pengadaan barang emas dan lainnya. 

Payables to customers and trade payables are 
obligations to pay for goods or services that 
have been acquired in the ordinary course of 
business. Obligations which are included in 
payables to customers and trade payables are 
installment deposit, procurement of goods and 
service, consultancy services, excess money, 
gold payable procurement and others. 

 
Uang kelebihan merupakan uang kelebihan dari 
penjualan barang jaminan yang dilelang setelah 
dikurangi pokok pinjaman, sew a modal, dan 
biaya lelang yang belum diambil oleh nasabah. 

Excess money represents money that comes 
from excess of auction sale of collateral after 
deducted with loan principals, interest, and 
auction fees, which have not been obtained by 
customers. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

n. Utang kepada nasabah dan utang usaha 
(lanjutan) 

n. Payables to customers and trade payables 
(continued) 

 
Apabila dalam jangka w aktu 12 bulan uang 
kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah 
bersangkutan, maka dinyatakan kadaluarsa dan 
dialihkan menjadi Utang Dana Kepedulian 
Sosial (Gadai Konvensional) dan Utang Dana 
Kebajikan Umat (Gadai Syariah) sesuai 
Perjanjian Kredit dengan nasabah. 

If within a period of 12 months the excess 
money is not taken by the respective 
customers, it will expire and be transferred to 
Social Care Fund (conventional) and Charity 
Fund (sharia) payable in accordance with the 
credit agreement with customer. 

 
o. Akrual dan liabilitas lain-lain o. Accrued expense and other liabilities 

 
Akrual dan liabilitas lain-lain merupakan 
kew ajiban yang harus dibayarkan kepada 
pegaw ai dan masyarakat umum seperti bunga 
pinjaman dan obligasi, tantiem dan bonus 
pegaw ai, iuran kepada taspen, THT dan BPJS, 
dana kebajikan umat dan kepedulian sosial, 
dan lainnya.   

Accrued expense and other liabilities are 
obligations to pay employess and general public 
such as interest on bank loans and debt, 
tantiem and employees bonus, installment to 
pension, THT and BPJS, charity and fund, and 
others. 

 
p. Pinjaman bank p. Bank loans 
  

 Pinjaman bank pada aw alnya diakui sebesar 
nilai w ajar setelah dikurangi biaya-biaya 
transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan 
secara langsung. Pinjaman yang diterima 
selanjutnya dicatat menggunakan biaya 
perolehan diamortisasi. Selisih antara jumlah 
yang diterima (bersih setelah dikurangi biaya-
biaya transaksi) dan nilai penyelesaian 
pinjaman yang diterima tersebut diakui dalam 
laba rugi sepanjang masa pinjaman dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif.  

 Bank loans are recognised initially at fair value, 
net of directly attributable transaction costs (if 
any). Borrowings are subsequently measured at 
amortised cost. Any difference between the 
proceeds (net of transaction costs) and the 
redemption value is recognised in the profit or 
loss over the period of the borrowings using the 
effective interest rate method. 

  
 Bunga pinjaman diakui sebagai biaya keuangan 
berdasarkan basis akrual. Pinjaman 
diklasif ikasikan sebagai liabilitas keuangan yang 
diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. 

 Interest on borrowings are recorded as finance 
cost using accrual basis. Borrowings are 
classified as financial liabilities measured at 
amortised cost. 

 
q. Liabilitas imbalan kerja q. Employee benefit liabilities 

 
Grup memiliki program imbalan pasca kerja 
yang dihitung berdasarkan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). 

The Group has post-employment benefit 
programs which is calculated based on the 
Employment Act No.13/2003 ("UU 13/2003"). 

 
Kew ajiban pensiun Pension obligation 
  
Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran 
pasti. Program iuran pasti merupakan program 
pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran 
tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. 
Grup tidak memiliki kew ajiban hukum atau 
konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut 
jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang 
cukup untuk membayar seluruh imbalan atas 
jasa yang diberikan pekerja pada periode 
berjalan maupun periode lalu. Program imbalan 
pasti adalah program pensiun yang bukan 
merupakan program iuran pasti. Pada 
umumnya, program imbalan pasti ditentukan 
berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan 
diterima seorang pekerja pada saat pensiun, 
biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, 
misalnya usia, masa bekerja, dan kompensasi. 

The Group has both defined benefit and 
defined contribution plans. A defined 
contribution plan is a pension plan under which 
the Group pay fixed contributions into a 
separate entity (fund). The Group has no legal 
or constructive obligations to pay further 
contributions if the fund does not hold sufficient 
assets to pay all employees the benefits 
relating to employee service in the current and 
prior periods. A defined benefit plan is a 
pension plan that is not a defined contribution 
plan. Typically, defined benefit plans define an 
amount of pension benefit that an employee will 
receive on retirement, usually dependent on 
one or more factors such as age, years of 
service and compensation. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
  

q. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan) q. Employee benefit liabilities (continued) 
 

Kew ajiban pensiun (lanjutan) Pension obligation (continued) 
 

Sehubungan dengan program imbalan pasti, 
liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian sebesar nilai kini kew ajiban 
imbalan pasti pada akhir periode pelaporan 
dikurangi nilai w ajar aset program. Kew ajiban 
imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris 
yang independen dengan menggunakan 
metode projected unit credit. Nilai kini kew ajiban 
imbalan pasti ditentukan dengan 
mendiskontokan arus kas keluar yang 
diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga 
obligasi yang didenominasikan dalam mata 
uang dimana imbalan akan dibayarkan dan 
memiliki jangka w aktu jatuh tempo mendekati 
jangka w aktu kew ajiban pensiun. 

In relation of defined benefit programs, the 
liability recognised in the consolidated 
statement of financial position is the present 
value of the defined benefit obligation at the 
end of the reporting period less the fair value of 
plan assets. The defined benefit obligation is 
calculated annually by independent actuaries 
using the projected unit credit method. The 
present value of the defined benefit obligation is 
determined by discounting the estimated future 
cash outflows using interest rates of 
government bonds that are denominated in the 
currency in which the benefits will be paid, and 
that have terms to maturity approximating to the 
terms of the related pension obligation. 

 
Biaya bunga bersih dihitung dengan 
menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo 
bersih kew ajiban imbalan pasti dan nilai w ajar 
aset program. Biaya ini diakui sebagai beban 
imbalan kerja dalam laporan laba rugi 
konsolidasian. 

Net interest expenses are calculated using 
discount rate for defined benefit programs and 
fair value of plan assets. This expense 
recognised as employee benefit expenses in 
consolidated profit or loss. 

 
Keuntungan dan kerugian atas pengukuran 
kembali yang timbul dari penyesuaian dan 
perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial 
langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan 
komprehensif lainnya pada saat terjadinya. 
Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam 
laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian dan pada laporan posisi 
keuangan konsolidasian. 

Remeasurement gains and loses arising from 
experience adjustments and changes in 
actuarial assumptions are charged or credited 
to other comprehensive income in the period in 
which they arise. They are included in retained 
earnings in the consolidated statement of 
changes in equity and in the consolidated 
statement of financial position. 

 
Perubahan nilai kini atas kew ajiban imbalan 
pasti yang timbul dari amandemen rencana 
atau pembatasan langsung diakui dalam 
laporan laba rugi konsolidasian sebagai biaya 
jasa lalu. 

Changes in the present value of the defined 
benefit obligation resulting from plan 
amendments or curtailments are recognised 
immediately in a consolidated profit or loss as 
past service costs. 

  
Untuk program iuran pasti, Grup membayar 
iuran program pensiun baik karena diw ajibkan, 
berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun 
karena Undang-Undang Ketenagakerjaan  
No. 13 tahun 2003 mengharuskan entitas 
membayar jumlah tertentu kepada para pekerja 
yang telah memasuki usia pensiun yang 
ditentukan berdasarkan masa kerja, Grup 
rentan terhadap kemungkinan untuk membayar 
kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari 
jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan 
pelaporan keuangan, program iuran pasti 
secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai 
program imbalan pasti. 

For defined benefit obligation, the Group pays 
contributions to pension plans on a mandatory, 
contractual or voluntary basis. However, since 
Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to 
pay to a worker entering into pension age a 
certain amount based on, the worker’s length of 
service, the Group is exposed to the possibility 
of having to make further payments to reach 
that certain amount in particular when the 
cumulative contributions are less than that 
amount. Consequently for financial reporting 
purposes, defined contribution plans are 
effectively treated as if they were defined 
benefit plans. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
  

q. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan) q. Employee benefit liabilities (continued) 
 

Kew ajiban pasca kerja dan imbalan kerja 
jangka panjang lainnya 

Other post employement benefit and other long 
term employee benefit 

  
Perseroan memberikan imbalan pasca kerja 
dalam bentuk program santunan dan 
penghargaan pensiun serta program masa 
persiapan pensiun. Perseroan juga memberikan 
imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam 
bentuk cuti besar. Biaya yang diharapkan timbul 
atas imbalan ini diakru selama masa kerja 
dengan menggunakan metode projected unit 
credit. Kew ajiban ini dinilai setiap tahun oleh 
aktuaris independen yang memenuhi syarat. 

The Company provides other post employment 
benefit in the form of death compensation and 
rewards program and also pension preparation 
period program. The Company also provide 
other long-term employee benefits in the form 
of long leave. The expected costs of these 
benefits are accrued over the period of 
employment using projected unit credit method. 
These obligations are valued annually by 
independent qualified actuaries. 

  
Pesangon pemutusan kontrak kerja Termination benefits 
  
Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang 
ketika Perseroan memberhentikan hubungan 
kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika 
seorang pekerja menerima penaw aran 
mengundurkan diri secara sukarela dengan 
kompensasi imbalan pesangon. Perseroan 
mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja 
pada tanggal yang lebih aw al antara (i) ketika 
Grup tidak dapat lagi menarik taw aran atas 
imbalan tersebut dan (ii) ketika Perseroan 
mengakui biaya untuk restrukturisasi yang 
berasa dalam ruang lingkup PSAK 57 dan 
melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal 
menyediakan pesangon sebagai penaw aran 
untuk mengundurkan diri secara sukarela, 
pesangon pemutusan kontrak kerja diukur 
berdasarkan jumlah karyaw an yang diharapkan 
menerima penaw aran tersebut. Imbalan yang 
jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode 
pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya. 

Termination benefits are payable when 
employment is terminated by the Company 
before the normal retirement date, or whenever 
an employee accepts voluntary redundancy in 
exchange for these benefits. The Company 
recognises termination benefits at the earlier of 
the following dates: (i) when the Company can 
no longer withdraw the offer of those benefits; 
and (ii) when the entity recognises costs for a 
restructuring that is within the scope of  
SFAS 57 and involves the payment of 
termination benefits. In the case of an offer 
made to encourage voluntary redundancy, the 
termination benefits are measured based on 
the number of employees expected to accept 
the offer. Benefits due date more than  
12 months after the reporting date are 
discounted to their present value. 

 
r. Surat berharga yang diterbitkan r. Securities issued 
  

Obligasi yang diterbitkan diklasif ikasikan dalam 
kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi. Pengakuan, 
pengukuran aw al, pengukuran setelah 
pengakuan aw al, penentuan nilai w ajar dan 
penghentian pengakuan mengacu pada 
Catatan 2d terkait liabilitas keuangan. 

Bonds issued are classified as financial 
liabilities measured at amortised costs. 
Recognition, initial measurement, subsequent 
measurement, fair value and derecognition are 
referred in Note 2d related to financial liabilities.  

  
 Efek syariah berupa Medium Term Note 

Syariah diklasif ikasikan sebagai sukuk 
mudharabah, diakui sebesar nilai nominal, 
biaya transaksi diakui secara terpisah dari 
sukuk mudharabah. 

 Sharia securities in the form of Sharia Medium 
Term Note are classified as sukuk 
mudharabah, it is recognised at nominal value, 
transaction costs are recognised separately 
from mudharabah sukuk. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan s. Current and deferred income tax 
 

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak 
tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba 
rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan 
transaksi atau kejadian yang diakui di 
pendapatan komprehensif lain. 

 The tax expense comprises current and 
deferred tax. Tax is recognised in the profit or 
loss, except to the extent that it relates to items 
recognised in other comprehensive income. 

 
 Beban pajak kini dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku pada 
tanggal pelaporan keuangan. Direksi 
Perseroan mengevaluasi secara periodik 
implementasi terhadap peraturan perpajakan 
yang berlaku terutama yang memerlukan 
interpretasi lebih lanjut mengenai 
pelaksanaannya termasuk juga evaluasi 
terhadap surat ketetapan pajak yang diterima 
dari kantor pajak. Lebih lanjut, Direksi 
membentuk cadangan, jika dianggap perlu 
berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan 
dibayarkan ke otoritas pajak. 

 The current income tax charge is calculated 
on the basis of the tax laws enacted or 
substantively enacted at the reporting date. 
The Company’s Directors periodically 
evaluate the implementation of prevailing tax 
regulations especially those that are subject 
to further interpretation on its implementation, 
including evaluation on tax assessment 
letters received from tax authorities. Where 
appropriate Directors establish provisions 
based on the amounts expected to be paid to 
the tax authorities. 

  
 Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan 

menggunakan metode liabilitas untuk semua 
perbedaan temporer antara dasar pengenaan 
pajak aset dan liabilitas dengan nilai 
tercatatnya pada laporan keuangan 
konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan 
ditentukan dengan menggunakan tarif pajak 
yang telah berlaku atau secara substantif telah 
berlaku pada akhir periode pelaporan dan 
diharapkan diterapkan ketika aset pajak 
penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas 
pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. 

 Deferred income tax is recognised, using the 
liability method, on temporary differences 
arising between the tax bases of assets and 
liabilities and their carrying amounts in the 
consolidated financial statements. Deferred 
income tax is determined using tax rates that 
have been enacted or substantially enacted 
as at reporting period and is expected to 
apply when the related deferred income tax 
asset is realised or the deferred income tax 
liability is settled. 

  
 Aset pajak penghasilan tangguhan diakui 

hanya jika besar kemungkinan jumlah 
penghasilan kena pajak di masa depan akan 
memadai untuk dikompensasi dengan 
perbedaan temporer yang masih dapat 
dimanfaatkan. 

 Deferred income tax assets are recognised 
only to the extent that it is probable that 
future taxable profit will be available against 
which the temporary differences can be 
utilised. 

 
Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan 
dapat saling hapus apabila terdapat hak yang 
berkekuatan hukum untuk melakukan saling 
hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas 
pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak 
penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas 
perpajakan yang sama, baik atas entitas kena 
pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya 
niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo 
tersebut secara neto. 

 Deferred income tax assets and liabilities are 
offset when there is a legally enforceable right 
to offset current tax assets against current tax 
liabilities and when the deferred income taxes 
assets and liabilities related to income taxes 
levied by the same taxation authority on either 
the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the 
balances on a net basis. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan 
(lanjutan) 

s. Current and deferred income tax (continued) 

 
Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat 
surat ketetapan pajak diterima, atau apabila 
diajukan keberatan dan/atau banding, maka 
koreksi diakui pada saat keputusan atas 
keberatan dan/atau banding tersebut diterima. 
Direksi juga dapat membentuk pencadangan 
terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar 
jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke 
kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada 
tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko 
pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang 
digunakan dalam perhitungan pembentukan 
cadangan tersebut memiliki unsur 
ketidakpastian. 

 Correction to taxation obligations are recorded 
when an assessment is received or, if appealed 
against, when the result of the appeal is 
determined. The Directors provide provision for 
future tax liability at the amount that will be 
payable to the tax office on probable tax 
exposure, based on assessment as at the date 
of statement of financial position. Assumption 
and estimation used in the provisioning 
calculation may involve element of uncertainty. 

 
t. Pendapatan diterima dimuka t. Unearned revenue 

 
Pendapatan diterima dimuka merupakan 
pendapatan yang terdiri dari pendapatan sew a 
bangunan, pengelolaan rekening tabungan 
emas, marjin atas mulia, dan pendapatan 
lainnya. 

Unearned revenue are revenue which consist 
of rental building revenue, deposit from gold 
savings account, mulia margin, and other 
unearned revenue. 

 
u. Pengakuan pendapatan dan beban u. Revenue and expenses recognition 

 
Pendapatan sew a modal dan administrasi 
diakui sesuai dengan PSAK 55 (lihat Catatan 
2d). Untuk pendapatan lainnya, Grup 
menerapkan PSAK No. 23, “Pendapatan” (revisi 
2018), yang mengidentif ikasi terpenuhinya 
kriteria pengakuan pendapatan, sehingga 
pendapatan dapat diakui, dan mengatur 
perlakuan akuntansi atas pendapatan yang 
timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta 
memberikan panduan praktis dalam penerapan 
kriteria mengenai pengakuan pendapatan. 

Interest and administration income recognised 
according to SFAS 55 (refer to Note 2d). For 
other income, Group adopted SFAS No. 23 
(revised 2018), “Revenue” which identifies the 
circumstances in which the criteria on revenue 
recognition will be met and, therefore, revenue 
may be recognised, and prescribes the 
accounting treatment of revenue arising from 
certain types of transactions and events, and 
also provides practical guidance on the 
application of the criteria on revenue 
recognition. 

 
Pendapatan diukur pada nilai w ajar imbalan 
yang diterima atau akan diterima dari kegiatan 
usaha normal Grup. Grup mengakui 
pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat 
diukur secara andal, besar kemungkinan 
manfaat ekonomis masa depan akan mengalir 
kepada entitas dan kriteria tertentu telah 
dipenuhi. 

Revenue is measured at the fair value of the 
consideration received or receivable in the 
ordinary course of the Group’s activities.  
The Group recognises income when the 
amount of income can be measured reliably, it 
is probable that future economic benefits will 
flow to the entity and certain criteria have been 
met. 

 
Pendapatan sew a modal Interest income 

 
Pendapatan sew a modal untuk instrumen 
keuangan yang menghasilkan bunga diakui 
pada laporan laba rugi konsolidasian dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif. 

Interest income from interest bearing financial 
instrument is recognised in consolidated profit 
or loss using effective interest rate method. 

  
Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan 
pinjaman fidusia, pendapatan diakui dengan 
menggunakan metode akrual. 

For pawning business, sharia deposit services 
sharia and fiduciary loan, revenue is recognised 
using the accrual method. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) u. Revenue and expenses recognition 
(continued) 

 
Pendapatan sew a modal (lanjutan) Interest income (continued) 

 
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang 
secara tepat mendiskontokan estimasi 
pembayaran atau penerimaan kas di masa 
datang selama perkiraan umur dari aset 
keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika 
lebih tepat, digunakan periode yang lebih 
singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih 
dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. 
Pada saat menghitung suku bunga efektif, 
Perseroan mengestimasi arus kas di masa 
datang dengan mempertimbangkan seluruh 
persyaratan kontraktual dalam instrumen 
keuangan tersebut, tetapi tidak 
mempertimbangkan kerugian kredit di masa 
mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh 
pendapatan administrasi yang diterima oleh 
Perseroan sebagai persyaratan kredit. 

The effective interest rate is the rate that 
exactly discounts estimated cash payments or 
receipts through the expected  future life of the 
financial asset or financial liability (or, if more 
appropriate, use a shorter period) to the net 
carrying amount of the financial asset or 
liability. When calculating the effective interest 
rate, the Company estimates future cash flows, 
by considering all contractual terms of the 
financial instrument, but does not consider 
future credit losses. This calculation includes all 
administrative income received by the 
Company as credit requirements. 

 
Jika aset keuangan atau kelompok aset 
keuangan serupa telah diturunkan nilainya 
sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka 
pendapatan sew a modal yang diperoleh 
setelahnya diakui berdasarkan suku bunga 
yang digunakan untuk mendiskonto arus kas 
masa datang dalam menghitung kerugian 
penurunan nilai. 

If a financial asset or group of similar financial 
assets has been impaired as a result of 
impairment losses, the interest income earned 
thereafter is recognised based on the interest 
rate used to discount future cash flows in 
calculating impairment losses. 

  
Pendapatan administrasi Administration income 

 
Pendapatan administrasi seluruh instrumen 
keuangan yang menghasilkan bunga (produk 
Kreasi, Krasida, Krista, dan Kresna) yang 
berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman 
diamortisasi sesuai dengan jangka w aktu 
kontrak menggunakan metode suku bunga 
efektif dan diklasif ikasikan sebagai bagian dari 
pendapatan sew a modal pada laporan laba rugi 
konsolidasian. 

Interest income from interest bearing financial 
instrument (Kreasi, Krasida, Krista, and Kresna 
product) directly related to the activities of a 
loan are amortised over the contract period 
using the effective interest method and are 
classified as part of interest income in the 
consolidated profit or loss. 

  
Pendapatan penjualan emas Revenue from gold sold 
  
Pendapatan penjualan emas diukur pada nilai 
w ajar imbalan yang diterima atau akan diterima 
dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan 
usaha normal. Pendapatan disajikan neto 
setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, 
potongan harga dan diskon. 

Revenue from gold sold is measured at the fair 
value of the consideration received or 
receivable for the sale of goods and services in 
the ordinary course activities. Revenue is 
shown net of value added tax, returns, rebates 
and discounts. 

  
Tidak terdapat kebijakan untuk menjual produk-
produknya kepada pelanggan ritel dengan hak 
retur. 

There is no policy to sell its products to the 
retail customer with right to return it. 

  
Pendapatan usaha lainnya Other business income 

 
Pendapatan sew a gedung yang diterima 
dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi 
sesuai dengan periode sew a dengan 
menggunakan metode garis lurus. Pendapatan 
atas jasa perhotelan dan jasa lainnya diakui 
pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan. 
Pendapatan bisnis emas diakui ketika suatu 
produk telah diserahkan kepada pelanggan 
atau memenuhi skema “penjualan ketika 
pengiriman ditunda”. 

Unearned income of building rental are 
amortised over the rental period using the 
straight-line method. Revenue on hotel services 
and other services is recognised when 
delivered to customers. Revenue on gold 
bussiness is recognised when the product 
delivered to customers or it has met the criteria 
of “bill and hold” scheme. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) u. Revenue and expenses recognition 
(continued) 

 
Beban Expenses 

 
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan 
metode akrual. 

Expenses are recognised as incurred on an 
accrual basis. 

 
v. Penurunan nilai aset non-keuangan v. Impairment of non-financial asset 

 
Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi 
penurunan nilai aset non-keuangan pada 
tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian 
dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang 
dapat diperoleh kembali apabila terdapat 
keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai 
tersebut. Nilai aset yang dapat diperoleh 
kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau 
harga jual neto, mana yang lebih tinggi. 

The Group examines whether there is any 
indication of impairment of the non-financial 
assets on the consolidated statement of 
financial position date and the possible 
adjustments to the recoverable value if there 
are circumstances that indicate such 
impairment. The value of assets that can be 
recovered is calculated based on the value in 
use or net selling price, whichever is higher. 

 
Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai 
tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh 
kembali. Di lain pihak, pemulihan penurunan 
nilai diakui apabila terdapat indikasi bahw a 
penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. 
Penurunan/(pemulihan) nilai aset diakui sebagai 
beban/(pendapatan) pada laporan laba rugi 
tahun berjalan. 

Impairment loss is recognised if the carrying 
amount of the asset exceeds its recoverable 
value. On the other hand, a reversal of 
impairment is recognised when there is an 
indication that the impairment is no longer the 
case. Impairment/(recovery) on the value of the 
asset is recognised as an expense/(income) in 
the current year profit or loss. 

 
w. Sewa w. Leases 

 
Perlakuan akuntansi atas sew a Grup sesuai 
dengan PSAK 30: “Sew a”. 

The accounting treatment for the Group’s 
leases is in accordance with SFAS 30: 
“Leases”. 

  
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, 
atau mengandung, sew a dibuat berdasarkan 
substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian 
apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung 
dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan 
apakah perjanjian memberikan hak untuk 
menggunakan aset. 

Determination whether an arrangement is, or 
contains, a lease is made based on the 
substance of the arrangement and assessment 
of whether fulfilment of the arrangement is 
dependent on the use of a specific asset or 
assets, and the arrangement conveys a right to 
use the asset. 

 
Kew ajiban sew a yang terkait, dikurangi dengan 
beban keuangan, dimasukkan ke dalam 
“liabilitas sew a pembiayaan”. Setiap 
pembayaran sew a dialokasikan antara liabilitas 
dan beban keuangan sehingga menghasilkan 
tingkat suku bunga yang konstan atas saldo 
liabilitas yang tersisa. Beban keuangan 
dibebankan pada laporan laba rugi selama 
periode sew a sehingga menghasilkan tingkat 
bunga periodik yang konstan untuk saldo 
liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset 
tetap yang diperoleh melalui sew a pembiayaan 
disusutkan selama jangka w aktu yang lebih 
pendek antara masa manfaat aset dan masa 
sew a apabila tidak terdapat kepastian yang 
memadai bahw a Grup akan mendapatkan hak 
kepemilikan pada akhir masa sew a. 

The corresponding rental obligations, net of 
finance charges, are included in “finance lease 
liabilities”. Each lease payment is allocated 
between the liability and finance cost so as to 
achieve a constant rate on the finance balance 
outstanding. The finance cost is charged to the 
profit or loss over the lease period so as to 
produce a constant periodic rate of interest on 
the remaining balance of the liability for each 
period. The property, plant and equipment 
acquired under finance leases is depreciated 
over the shorter of the useful life of the asset 
and the lease term if there is no reasonable 
certainty that the Group will obtain ownership at 
the end of the lease term. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

w. Sewa (lanjutan) w. Leases (continued) 
 

Sew a dimana sebagian besar risiko dan 
manfaat yang terkait dengan kepemilikan 
dipertahankan oleh lessor diklasif ikasikan 
sebagai sew a operasi. Pembayaran sew a 
operasi (dikurangi insentif yang diterima dari 
lessor) dibebankan pada laporan laba rugi 
dengan menggunakan metode garis lurus 
selama periode sew a. 

Leases in which a significant portion of the risks 
and rewards of ownership are retained by the 
lessor are classified as operating leases. 
Payments made under operating leases (net of 
any incentives received from the lessor) are 
charged to profit or loss on a straight-line basis 
over the term of the lease. 

 
Pendapatan sew a guna usaha dari kegiatan 
operasi sew a dimana Grup bertindak sebagai 
pemberi sew a diakui sebagai pendapatan 
secara garis lurus selama masa sew a. 

Lease income from operating leases where the 
Group is a lessor is recognised in income on a 
straight line basis over the lease term. 

 
x. Pelaporan segmen x. Segment reporting 

  
Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), 
“Segmen Operasi”. PSAK ini mengatur 
pengungkapan yang memungkinkan pengguna 
laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan 
dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan 
dimana entitas beroperasi. 

The Group adopted SFAS No.5 (Revised 
2009), "Operating Segments". This SFAS 
regulates disclosures that allow the users of 
financial statements to evaluate the nature and 
financial effects of the business activities in 
where the entity operates. 

  
Segmen operasi adalah suatu komponen dari 
Grup:  

An operating segment is a component of the 
Group: 

 
i.  yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang 

memperoleh pendapatan dan 
menimbulkan beban (termasuk 
pendapatan dan beban yang terkait 
dengan transaksi dengan komponen lain 
dari Grup yang sama); 

 
i. that engages in business activities from 

which it may earn revenues and incur 
expenses (including revenues and 
expenses relating to transactions with other 
components of the same Group); 

 
ii.  hasil operasinya dikaji ulang secara 

berkala oleh pengambil keputusan 
operasional Grup untuk pembuatan 
keputusan tentang sumber daya yang 
dialokasikan pada segmen tersebut dan 
menilai kinerjanya; dan 

iii.  tersedia informasi keuangan yang dapat 
dipisahkan.  

ii. whose operating results are reviewed 
regularly by the Group’s chief operating 
decision maker to make decisions about 
resources allocated to the segment and 
assess its performance; and 

 
iii. for which discrete financial information is 

available. 
  
Segmen operasi Grup saat ini didasarkan pada 
segmen berikut: 

The Group's operating segments are currently 
based on the following segments: 

 
1. Segmen usaha yang berdasarkan 

kemampuan informasi keuangan yang 
dimiliki dapat dijabarkan sebagai usaha 
konvensional dan usaha syariah; dan 

2. Segmen geografis yang berdasarkan 
kemampuan informasi keuangan yang 
dimiliki dapat dijabarkan sesuai lokasi 
geografis. 

1. A business segment based on the financial 
information capability possessed can be 
described as a conventional business and 
sharia business; and 

2. Geographic segments that are based on 
their financial information ability can be 
translated according to geographic 
location. 

 
y. Laba per saham dasar/dilusian y. Basic/diluted earnings per share 

 
Laba per saham dasar dihitung sesuai dengan 
PSAK 56: “Laba Per Saham”. 

Basic earnings per share are computed in 
accordance with SFAS 56: “Earnings Per 
Share”. 

 
Laba bersih per saham dasar dihitung dengan 
membagi laba bersih yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar 
pada periode berjalan. 

Basic earnings per share are calculated by 
dividing net profit attributable to the owner of 
the parent by the weighted-average number of 
ordinary shares outstanding during the period. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

y. Laba per saham dasar/dilusian (lanjutan) y. Basic/diluted earnings per share (continued) 
 

Laba per saham dilusian dihitung dengan 
menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang 
saham biasa yang beredar dengan dampak dari 
semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif  
yang dimiliki Perseroan, yaitu obligasi konversi 
dan opsi saham. 

Diluted earnings per share is calculated by 
adjusting the weighted average number of 
ordinary shares outstanding to assume 
conversion of all dilutive potential ordinary 
shares owned by the Company, which are 
convertible bonds and stock option. 

 
z. Transaksi dengan pihak berelasi z. Transactions with related parties 

 
Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-
pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam 
PSAK 7 “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. 
Transaksi ini dilakukan berdasarkan 
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah 
pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin 
tidak sama dengan transaksi lain yang 
dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. 
Seluruh transaksi dan saldo yang signif ikan 
dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan 
konsolidasian. 

The Company entered into transactions with 
related parties as defined in SFAS 7 "Related 
Party Disclosures". This transaction is based on 
the terms agreed by both parties, where these 
requirements may not be the same as other 
transactions conducted with unrelated parties. 
All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in the notes to the 
consolidated financial statements. 

 
 Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang 

terkait dengan Perusahaan yang memenuhi 
persyaratan berikut: 

 A related party is an individual or entity related 
with the Company that meets the following 
requirements: 

 
a). Orang atau anggota keluarga terdekat 

mempunyai relasi dengan Perusahaan jika: 
 

a). Person or immediate family member has 
a relationship with the Company if 

i. memiliki pengendalian atau 
pengendalian bersama atas 
Perusahaan; 

ii. memiliki pengaruh signif ikan atas 
Perusahaan; atau 

iii. personil manajemen kunci Perusahaan 
atau induk Perusahaan. 

i.  has control or joint control over the 
Company; 

 
ii.  has significant influence over the 

Company; or 
iii.  is a key management personnel of 

the Company or its parent. 
 

b). Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan 
jika: 

b). An entity is related with the Company if: 

i.  entitas dan Perusahaan adalah 
anggota dari kelompok usaha yang 
sama; 

ii.  entitas adalah entitas asosiasi atau 
ventura bersama dari entitas lain; 

iii.  kedua entitas tersebut adalah ventura 
bersama dari pihak ketiga yang sama; 

iv. entitas adalah ventura bersama dari 
entitas ketiga dan entitas yang lain 
adalah entitas asosiasi dari entitas 
ketiga; 

v. entitas tersebut adalah suatu program 
imbalan pasca kerja; 

vi. entitas yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang yang 
diidentif ikasi dalam huruf (a); atau 

vii.  orang yang diidentif ikasi dalam huruf 
(a) (i) memiliki pengaruh signif ikan 
atas entitas atau personil manajemen 
kunci entitas. 

i.  the entity and the Company are 
members of the same business 
group; 

ii.  the entity is an associate or joint 
venture of another entity; 

iii.  both entities are joint ventures of the 
same third party; 

iv.  the entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an 
associate entity of the third entity; 

 
v.  the entity is a post-employment 

benefit plan; 
vi.  the entity is controlled or jointly 

controlled by person identified in 
point (a); or 

vii.  the person identified in (a) (i) has 
significant influence over the entity or 
the key management personnel of 
the entity. 
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2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

(lanjutan) 
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

(continued) 
 

z. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) z. Transactions with related parties (continued) 
 

 Seluruh transaksi dan saldo yang material 
dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan 
dalam Catatan 38. 

All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in Note 38. 

 
 
3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 

YANG PENTING 
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIM ATES AND 

JUDGEM ENT 
 
 Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan 
pertimbangan Direksi dalam menentukan 
metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan 
liabilitas. 

 Certain estimates and assumption are made in the 
preparation of the financial statements. These often 
require Directors judgement in determining the 
appropriate methodology for valuation of assets and 
liabilities. 

 
 Sumber utama ketidakpastian estimasi  Key sources of estimation uncertainty 

  
 Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai 

masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, 
menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan 
hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara 
signif ikan berisiko menyebabkan penyesuaian 
material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas 
selama 12 bulan ke depan dipaparkan di baw ah ini. 

 The Group makes estimates and assumptions 
concerning the future. The resulting accounting 
estimates, by definition, seldom equal to the actual 
results. The estimates and assumptions that have a 
significant risk of causing a material adjustment to 
the carrying amounts of assets and liabilities within 
the next 12 months are addressed below. 

 
a. Imbalan pensiun a. Pension benefits 

 
Nilai kini kew ajiban pensiun tergantung pada 
beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar 
aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. 
Asumsi yang digunakan untuk menentukan 
biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup 
tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa 
datang. Adanya perubahan pada asumsi ini 
akan mempengaruhi jumlah tercatat kew ajiban 
pensiun. 

The present value of the pension obligations 
depends on a number of factors that are 
determined on an actuarial basis using a 
number of assumptions. The assumptions used 
in determining the net cost/(income) for 
pensions include the discount rate and future 
salary increase. Any changes in these 
assumptions will have an impact on the 
carrying amount of pension obligations. 

  
Grup menentukan tingkat diskonto dan 
kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada 
akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto 
adalah tingkat suku bunga yang harus 
digunakan untuk menentukan nilai kini atas 
estimasi arus kas keluar masa depan yang 
diharapkan untuk menyelesaikan kew ajiban 
pensiun. Dalam menentukan tingkat suku 
bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan 
tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang 
didenominasikan dalam mata uang imbalan 
akan dibayar dan memiliki jangka w aktu yang 
serupa dengan jangka w aktu kew ajiban pensiun 
yang terkait. 

The Group determines the appropriate discount 
rate and future salary increase at the end of 
each reporting period. The discount rate is 
interest rate that should be used to determine 
the present value of estimated future cash 
outflows expected to be required to settle the 
pension obligations. In determining the 
appropriate discount rate, the Group considers 
the interest rates of government bonds that are 
denominated in the currency in which the 
benefits will be paid and that have terms to 
maturity approximating the terms of the related 
pension obligation. 

 
Asumsi kunci kew ajiban pensiun lainnya 
sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar 
saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada 
Catatan 24. 

Other key assumptions for pension obligations 
are based in part on current market conditions. 
Additional information is disclosed in Note 24. 
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 

YANG PENTING 
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIM ATES AND 

JUDGEM ENT 
 

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan) Key sources of estimation uncertainty 
(continued) 

 
b. Revaluasi dan penyusutan aset tetap dan 

properti investasi 
b. Revaluation and depreciation of fixed assets 

and investment properties 
 

(i) Revaluasi (i) Revaluation 
  
 Grup menerapkan model revaluasi untuk 

pengukuran selanjutnya atas aset tetap 
berupa tanah dan bangunan serta properti 
investasi. Sesuai dengan kebijakan Grup, 
revaluasi dilakukan secara reguler setiap 
tiga tahun untuk aset tetap berupa tanah 
dan bangunan dan satu tahun untuk 
properti investasi oleh KJPP independen, 
dengan pendekatan nilai pasar atau biaya 
penggantian, atau penghasilan dan 
menggunakan asumsi-asumsi perhitungan 
nilai w ajar. (Lihat Catatan 2i). 

 The Group implemented a revaluation 
model for further measurement of land and 
building of fixed assets and investment 
properties. In accordance with the Group’s 
policy, revaluations are made regularly 
every three years for land and building in 
form of fixed assets and one year for 
investment properties by independent 
valuers, using the market value or 
replacement cost, or income approaches 
and using fair value assumption 
assumptions. (See Note 2i). 

 
(ii) Depresiasi (ii) Depreciation 
  
 Grup mengestimasi masa manfaat 

ekonomis aset tetap antara 4 sampai 
dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang 
secara umum diharapkan dalam industri di 
mana Grup menjalankan bisnisnya. 
Perubahan tingkat pemakaian, renovasi  
dan perkembangan teknologi dapat 
mempengaruhi masa manfaat ekonomis 
dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya 
penyusutan masa depan dapat direvisi. 

 

 The Group estimates the useful life of fixed 
assets to be within 4 to 20 years. These 
are common life expectancies applied in 
the industries where the Group conducts its 
business. Changes in the expected level of 
usage, renovation and technological 
development could impact the economic 
useful lives and the residual values of 
these assets, and therefore future 
depreciation charges could be revised. 

c. Perpajakan c. Taxation 
 

Pertimbangan signif ikan dilakukan dalam 
menentukan provisi atas pajak penghasilan 
badan dan pajak lainnya. Terdapat transaksi 
dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak 
akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan 
usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas 
pajak penghasilan badan pajak lainnya 
berdasarkan estimasi apakah akan terdapat 
tambahan pajak penghasilan badan dan pajak 
lainnya. 

Significant consideration is made in determining 
the provision of corporate income tax and other 
taxes. There are certain transactions and 
calculations that the final tax determination is 
uncertain in the normal course of business. The 
Group recognised liability for corporate income 
tax and other taxes based on an estimate 
whether there would be an additional corporate 
income tax and other taxes. 

 
d. Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman 

yang diberikan dan piutang 
d. Allowance for impairment losses of loans and 

receivables 
 

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan 
piutang ditentukan setelah memperhitungkan 
cadangan kerugian penurunan nilai. Asumsi 
yang digunakan untuk menentukan cadangan 
kerugian penurunan nilai didasarkan pada 
perhitungan loss rate menggunakan metode 
average charge off-model untuk usaha gadai 
dan metode migrasi untuk usaha non-gadai 
secara kolektif. 

The carrying value of loans and receivables is 
determined after considering the allowance for 
impairment losses. The assumptions used to 
determine the allowance for impairment losses 
are based on calculation of loss rate by using 
the average charge off-model for pawning 
business and migration method for non-
pawning collectively. 
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4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 2019  2018  
 
 Kas  120,680  119,820 Cash on hand 
 
 Kas pada bank     Cash in banks 
  Pihak berelasi:     Related parties: 
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  169,704  78,792 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
   PT Bank Negara Indonesia     PT Bank Negara Indonesia 
     (Persero) Tbk  149,781  31,016  (Persero) Tbk  
   PT Bank Syariah Mandiri   57,524  68,414 PT Bank Syariah Mandiri  
   PT Bank Rakyat Indonesia     PT Bank Rakyat Indonesia 
     (Persero) Tbk  37,320  38,493  (Persero) Tbk  
   PT Bank BRIsyariah Tbk  15,015  11,261 PT Bank BRIsyariah Tbk 
   PT Bank BNI Syariah  8,909  6,087 PT Bank BNI Syariah  
   PT Bank Tabungan Negara     PT Bank Tabungan Negara  
    (Persero) Tbk  1,143  500 (Persero) Tbk  
   PT Bank Tabungan Negara     PT Bank Tabungan Negara  
    (Persero) Tbk      (Persero) Tbk 
    unit usaha syariah  209  4 sharia business unit 
         
      439,605  234,567 
 
  Pihak ketiga:     Third parties: 
   PT Bank Central Asia Tbk  26,663  17,989 PT Bank Central Asia Tbk 
   PT Bank Permata Tbk  5,800  608 PT Bank Permata Tbk 
   PT Bank Maybank Indonesia Tbk  3,153  144 PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
   PT Bank CIMB Niaga     PT Bank CIMB Niaga  
    unit usaha syariah  2,949  2,013 sharia business unit 
   PT Bank Mega Syariah  1,122  2,373 PT Bank Mega Syariah 
   PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  1,084  1,311 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
   PT Bank Bukopin     PT Bank Bukopin  
    unit usaha syariah  756  - sharia business unit 
   PT Bank DKI unit usaha syariah  422  2,218 PT Bank DKI sharia business unit 
   PT Bank Pembangunan Daerah     PT Bank Pembangunan Daerah 
    Jawa Barat dan Banten Tbk  169  16 Jawa Barat dan Banten Tbk 
   PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  110  174 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
   PT Bank Sumut     PT Bank Sumut 
    unit usaha syariah  86  6 sharia business unit 
   PT Bank ICBC Indonesia  42  41 PT Bank ICBC Indonesia 
   PT Bank DKI  6  25 PT Bank DKI 
   PT Bank Permata     PT Bank Permata 
    unit usaha syariah  -  1 sharia business unit 
   Bank lainnya di daerah  5,145  3,522 Other bank in the region 
 
      47,507  30,441  
 
 Deposito berjangka     Time Deposit 
  Pihak berelasi:     Related parties: 
   PT Bank Negara Indonesia     PT Bank Negara Indonesia 
     (Persero) Tbk  17,300  -  (Persero) Tbk  
      
   625,092  384,828  
 

Tidak ada kas dan setara kas dalam mata uang 
selain Rupiah.  

No cash and cash equivalents other than Rupiah 
currency.  

  
Pada tahun 2019 dan 2018, seluruh kas dalam 
simpanan (cash in safe) dan kas dalam perjalanan 
(cash in transit) telah diasuransikan oleh Perseroan 
kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
(“Jasindo”) terhadap kemungkinan terjadinya risiko 
kerugian akibat perampokan atau usaha 
perampokan dengan nilai pertanggungan maksimal 
adalah sebesar Rp 10.000 per tahun. 

For the year 2019 and 2018, the whole cash in safe 
and cash in transit are insured by the Company to 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”) 
against the possibility of losses due to robbery or 
robbery attempt with maximum insured coverage is 
amounting to Rp 10,000 per year. 

  
Direksi berpendapat bahw a nilai pertanggungan 
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan 
terjadinya risiko kerugian dan Direksi akan mengkaji 
ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir 
periode. 

The Directors believe that the insurance coverage is 
adequate to cover the possibility of losses and 
Directors will evaluate the insurance coverage at 
the end of each period. 
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 
 

Direksi berpendapat bahw a tidak terdapat kas dan 
setara kas yang dibatasi penggunaannya ataupun 
dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman pada 
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. 

The Directors believe that there is no cash and cash 
equivalents which are restricted or pledged as 
collateral for any borrowing as at 31 December 2019 
and 2018. 

  
Lihat Catatan 38 untuk rincian saldo dan transaksi 
dengan pihak berelasi. 

Refer to Note 38 for the details of balances and 
transactions with related parties. 

 
 
5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH 5. LOANS - NET 
  

Pinjaman yang diberikan merupakan saldo pinjaman 
yang diberikan kepada nasabah yang 
diklasif ikasikan berdasarkan jenis dan kualitas 
dengan rincian sebagai berikut: 

Loans represent the balance of loans given  
to customers, that are classified by type and quality 
are as follows: 

 
           2019        
         Dalam            
         perhatian                 
         khusus/    Kurang             
     Lancar/    Special    lancar/    Diragukan/    Macet/    Jumlah/  
     Current    mentioned    Substandard    Doubtful    Loss    Total  
 
Usaha gadai  38,072,817  567,024  326,455  12,304  321,327  39,299,927 Pawn business 
Usaha non-gadai  8,204,347  2,355,435  244,871  44,504  273,216  11,122,373 Non-pawn business 
     

     46,277,164  2,922,459  571,326  56,808  594,543  50,422,300  
Pendapatan yang belum 
 diamortisasi            421,620 Unamortised revenue 
 
Dikurangi:             Deducted: 
 Cadangan kerugian             Allowance for 
  penurunan nilai            (477,770) impairment losses 

 

Bersih             50,366,150 Net 
 

           2018        
         Dalam            
         perhatian                 
         khusus/    Kurang             
     Lancar/    Special    lancar/    Diragukan/    Macet/    Jumlah/  
     Current    mentioned    Substandard    Doubtful    Loss    Total  
 
Usaha gadai  33,254,490  531,161  385,884  11,529  381,846  34,564,910 Pawn business 
Usaha non-gadai  5,044,316  1,098,813  63,268  20,244  178,708  6,405,349 Non-pawn business 
      

     38,298,806  1,629,974  449,152  31,773  560,554  40,970,259  
Pendapatan yang belum 
 diamortisasi            219,895 Unamortised revenue 
 
Dikurangi:             Deducted: 
 Cadangan kerugian             Allowance for  
  penurunan nilai            (334,044) impairment losses 

 

Bersih             40,856,110 Net 
               
Jangka w aktu pinjaman yang diberikan 
diklasif ikasikan berdasarkan periode perjanjian 
pinjaman adalah sebagai berikut: 

Classification of loans based on the terms of loans 
agreement is as follows: 

 
 2019  2018  

  
≤ 1  Tahun  39,714,180  34,660,791 ≤ 1 Year 
> 1-2 Tahun   3,694,021  2,366,679 > 1-2 Years 
> 2  Tahun   7,014,099  3,942,789 > 2 Years 
     
Jumlah  50,422,300  40,970,259 Total 
 
Pendapatan yang      
 belum diamortisasi   421,620  219,895 Unamortised revenue 
 
Dikurangi:      Deducted: 
Cadangan kerugian penurunan nilai  (477,770)  (334,044) Allowance for impairment losses 
 
Bersih   50,366,150  40,856,110 Net 

     
Seluruh pinjaman yang diberikan merupakan 
transaksi dengan pihak ketiga. 

All loans are third party transactions. 

 
Seluruh pinjaman yang diberikan didenominasikan 
dalam mata uang Rupiah. 

All loans are denominated in Rupiah currency. 
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5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) 5. LOANS (continued) 
 

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman 
yang diberikan adalah sebagai berikut: 

Movements of allowance for impairment losses of 
loans is as follows: 

 
 2019  2018  

 
 Saldo awal  334,044  185,521 Beginning balance 
 Penambahan provisi (Catatan 33)  143,726  148,523 Additional provision (Note 33) 
 
 Saldo akhir  477,770  334,044 Ending balance 
 

Direksi berpendapat bahw a cadangan kerugian 
penurunan nilai pinjaman yang diberikan tersebut 
cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko 
kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang 
diberikan dan Direksi akan mengkaji ulang 
kecukupannya tersebut setiap akhir periode. 

The Directors believe that the allowance for 
impairment losses is adequate to cover the 
possibility of losses on uncollectible loans and 
Directors will review the adequacy at the end of 
each period. 

     
Pinjaman yang diberikan dengan kualitas macet 
diklasif ikasi sebagai Barang Jaminan Dalam Proses 
Lelang (“BJDPL”) dimana BJDPL pada dasarnya 
merupakan pinjaman yang diberikan yang 
jaminannya belum laku dijual dan saat ini sedang 
dalam proses lelang. Kas yang diperoleh dari lelang 
tersebut nantinya akan digunakan untuk 
menyelesaikan pinjaman. 

Loans with loss quality is classified as Collateral 
Items in Auction Process (“BJDPL”) which in 
substance BJDPL is a loan which the collateral has 
not been sold and currently is still on auction 
process. Cash receipt from the auction will be used 
to settle the loans. 

 
Seluruh pinjaman yang diberikan dijamin oleh 
barang jaminan bergerak. Apabila nasabah tidak 
melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, 
barang jaminan akan dilelang. Direksi berpendapat 
bahw a nilai barang jaminan cukup untuk menutupi 
kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak 
tertagihnya pinjaman yang diberikan tersebut. 

All loans are secured by moveable collateral. If the 
customer does not repay the loan on the due date, 
the collateral will be auctioned. The Directors 
believe that the collateral value is adequate to cover 
the possibility of losses from uncollectible loans. 

  
Pinjaman yang diberikan telah diasuransikan dan 
telah dijaminkan atas fasilitas kreditnya oleh 
PT Jasaraharja Putera, PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 
dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Objek 
pertanggungan yang diberikan oleh PT Jasaraharja 
Putera meliputi asuransi atas selisih penurunan nilai 
emas, kehilangan barang jaminan, maupun 
kerusakan barang jaminan di atas 75 persen. Objek 
pertanggungan yang diberikan oleh PT Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) meliputi barang jaminan 
kredit milik nasabah yang dikuasai dan dibaw ah 
tanggung jaw ab tertanggung, uang kas, seluruh 
dokumen, kantor/gedung/bangunan milik atau 
disew a oleh tertanggung termasuk atas inventaris 
kantor/gedung/bangunan tersebut. Objek 
pertanggungan yang diberikan oleh Jamkrindo dan 
Askrindo meliputi asuransi atas fasilitas kredit yang 
telah default dengan coverage yang ditanggung 
sebesar 80 persen dari nilai outstanding atau 100 
persen dari nilai outstanding ketika nasabah 
meninggal dunia.  

Loans to customers are insured and have been 
guaranteed for their credit facilities by PT 
Jasaraharja Putera, PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 
dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). The 
insurance coverage provided by PT Jasaraharja  
Putera covers insurance for the difference in 
impairment in gold value, loss of collateral or 
damage to goods guarantee above 75 percent. The 
object of coverage provided by PT Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) includes credit collateral goods, 
belonging to customers controlled and under the 
responsibility of the insured, cash, all documents, 
office/buildings/buildings owned or leased by the 
insured including the office/buildings/inventory. The 
object of coverage provided by Jamkrindo and 
Askrindo includes insurance for credit facilities that 
have been defaulted with coverage that is covered 
at 80 percent of outstanding loan or 100 percent of 
outstanding value when the customer dies. 

 
Barang jaminan berupa emas atas pinjaman yang 
diberikan telah diasuransikan seluruhnya oleh 
Perseroan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) dengan batas pertanggungan maksimum 
adalah sebesar Rp 200.000 per tahun pada tahun 
2019 dan 2018. Sedangkan atas risiko sendiri, 
batas maksimal nilai pertanggungannya adalah 
sebesar Rp 2.500.000 (nilai penuh) per kejadian. 

Gold collaterals on loans have been fully insured by 
the Company to PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) with the maximum insured limit coverage 
is amounting to Rp 200,000 per year in 2019 and 
2018. While at its own risk, the maximum limit 
coverage is amounting to Rp 2,500,000 (full 
amount) per incident. 
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5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) 5. LOANS (continued) 
 

Barang jaminan non-emas produk berbasis gadai, 
f idusia, dan jasa lainnya baik konvensional maupun 
syariah untuk seluruh transaksi telah diasuransikan 
oleh Perseroan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) melalui program Asuransi Properti All Risk 
barang jaminan non-emas atas risiko kebakaran 
dan perluasan jaminan dengan batas nilai 
pertanggungan maksimal adalah sebesar 
outstanding loan non-emas dari masing-masing 
w ilayah untuk tahun 2019 dan 2018. Sedangkan 
atas risiko sendiri, batas maksimal nilai 
pertanggungannya adalah sebesar Rp 2.500.000 
(nilai penuh) per kejadian. 

Loan collateral for non-gold based on pawn, 
fiduciary, and other services, both conventional and 
sharia for all transactions are insured by the 
Company to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
through Property Insurance All Risk Program of 
non-gold collaterals on fire risks and expansion of 
warranty with maximum insured limit coverage is 
amounting to non-gold outstanding loan from each 
region for 2019 and 2018. While at its own risk, the 
maximum insured limit coverage is amounting to Rp 
2,500,000 (full amount) per incident. 

 
Pemindahan barang jaminan juga telah 
diasuransikan oleh Perseroan kepada PT Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) yang menjamin 
kehilangan barang jaminan berupa emas/perhiasan 
milik tertanggung dan/atau dalam tanggung jaw ab 
tertanggung selama dalam pengiriman dari satu 
tempat ke tempat lain, yaitu risiko alat angkut, 
perampokan, kecelakaan, harta karyaw an yang 
bertugas, yaitu sebesar Rp 125.000 atas pengiriman 
barang jaminan. 

Transfer of collateral items has also been insured 
by the Company to PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) which guarantees the loss of collateral in 
the form of gold/jewelry of the insured and/or in the 
responsibility of the insured during the delivery from 
one place to another place, that risk of conveyance, 
robbery, accident, employee in duty’s property, is 
amounting to Rp 125,000 for the delivery of 
collateral items. 

  
Direksi berpendapat bahw a nilai pertanggungan 
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan 
terjadinya risiko kerugian dan Direksi akan mengkaji 
ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir 
periode. 

The Directors believe that the insurance coverage is 
adequate to cover the possibility of losses and the 
Directors will review the insurance coverage every 
end of the period. 

 
Pinjaman yang diberikan (“PYD”) dengan tingkat 
kualitas lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang 
lancar masih dihitung pendapatan sew a modalnya, 
sedangkan untuk kualitas diragukan dan macet 
tidak diperhitungkan lagi pendapatan sew a 
modalnya. 

For loans with current, special mentioned, and 
substandard quality level, the interest income is still 
accrued as revenue, whereas for doubtful or loss 
quality, the interest income is no longer accrued. 

 
Pinjaman yang diberikan pada tahun 2019 dan 2018 
dijadikan sebagai jaminan pinjaman bank (Catatan 
21). 

Loans in 2019 and 2018 are pledged as collateral 
for bank loans (Note 21). 

 
 
6. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH 6. OTHER RECEIVABLES - NET 
 

 2019  2018  
 
 Pihak berelasi      Related parties 

Piutang afiliasi  327  327 Receivables from affi l iates 
Piutang klaim asuransi dan     Insurance claim receivables and 
 piutang non-usaha lainnya  228  4,552 other non-operating receivables 

   
    555  4,879 
 
 Pihak ketiga     Third parties 
 Piutang tuntutan     Post claim compensation  
 ganti rugi pegawai  34,686  31,970  receivables from employees 

 Piutang kepada rekanan  23,303  7,166 Receivables from vendor 
 Piutang lainnya  392  - Others 
 
    58,381  39,136 
 
 

 Cadang penyisihan kerugian     Allowance for impairment 
  penurunan nilai  (30,710)  (28,349) losses 

 
    28,226  15,666  
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6. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) 6. OTHER RECEIVABLES - NET (continued) 
 

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang 
lain-lain adalah sebagai berikut: 

Movement of allowance for impairment losses for 
other receivables is as follows: 

 
 2019  2018  

 
 Saldo awal  28,349  27,080 Beginning balance  
 Pembentukan (Catatan 33)  2,361  1,269 Provision (Note 33) 
  
 Saldo akhir  30,710  28,349 Ending balance 
 

Pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk dalam 
penyisihan kerugian penurunan piutang lain-lain 
adalah saldo entitas anak sebesar Rp 126 (2018: 
nihil). 

As of 31 December 2019, allowance for impairment 
losses of other receivable includes balance of 
subsidiary amounting to Rp 126 (2018: nil). 

  
Piutang klaim asuransi merupakan piutang kepada 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berkenaan 
dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian 
terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian 
kredit dan syariah yang masih dalam proses 
terhadap barang jaminan. 

Insurance claim receivables represent claims owed 
by PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with 
respect to the filing of a claim for damages against 
the collateral and claims for credit and sharia credit 
losses which are still in the process to the collateral. 

 
Pada 31 Desember 2019 dan 2018, asuransi fidelity 
collateral adalah asuransi yang memberikan 
perlindungan terhadap penggelapan/kecurangan/ 
ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyaw an 
Perseroan, dimana tindakan tersebut memberikan 
keuntungan secara f inansial kepada karyaw an 
sendiri atau pihak lain. Nilai pertanggungan yang 
diberikan adalah sebesar Rp 10.000. Sedangkan 
atas risiko sendiri, batas maksimal nilai 
pertanggungannya adalah sebesar Rp 2.500.000 
(nilai penuh) per kejadian. 

As at 31 December 2019 and 2019, fidelity 
collateral insurance is insurance that provides 
protection against embezzlement/fraud/dishonesty 
committed by employees of the Company, where 
such measures provide financial benefits to the 
employees themselves or others. Sum insured is 
amounting to Rp 10,000. While at its own risk, the 
maximum insured limit coverage is amounting to  
Rp 2,500,000 (full amount) per incident. 

 
Piutang tuntutan ganti rugi dari pegaw ai merupakan 
piutang dari karyaw an Perseroan berdasarkan 
penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi 
akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang 
dilakukan oleh karyaw an dalam kegiatan 
operasional Perseroan. 

Claim compensation from employees are 
receivables from the Company's employees based 
on the Directors’ decision on sanctioned claims for 
compensation due to negligence or mistakes made 
by employees in the operations of the Company. 

 
Direksi berkeyakinan bahw a cadangan kerugian 
penurunan nilai piutang lainnya cukup untuk 
menutup kemungkinan kerugian akibat tidak 
tertagihnya piutang lain-lain. 

The Directors believe that allowance for impairment 
losses on other receivables is adequate to cover 
possible losses from uncollectible other receivables. 

 
 
7. PERSEDIAAN 7. INVENTORIES 
 

 2019  2018  
 
 Persediaan emas  234,769  114,125 Gold inventories 
 Persediaan barang  11,535  1,936 Supplies inventories 
 
   246,304  116,061  
 

Saldo persediaan emas terdiri dari logam mulia, 
stok untuk tabungan emas, perhiasan dan 
persediaan bahan baku. 

Gold inventories consist of precious metal, stock for 
gold savings, jewelry and raw materials inventories. 
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7. PERSEDIAAN (lanjutan) 7. INVENTORIES (continued) 
 

Persediaan barang terdiri dari perlengkapan, 
makanan, dan minuman hotel. 

Supplies inventories consist of supplies, food and 
beverages of the hotel. 

 
Direksi berpendapat bahw a tidak terdapat indikasi 
kerugian penurunan nilai persediaan pada tanggal 
31 Desember 2019 dan 2018. 

The Directors believe that there is no indication of 
impairment in values of inventories as at  
31 December 2019 and 2018. 

 
 Pada tanggal 31 Desember 2019, persediaan telah 

diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan 
dengan jumlah pertanggungan, emas dalam 
perjalanan dan emas dalam brankas masing-masing 
sebesar nihil, Rp 600.000 dan Rp 1.800.000 (2018: 
Rp 2.100.000, Rp 600.000 dan Rp 1.800.000). 

 
Direksi berpendapat bahw a asuransi tersebut sudah 
memadai terhadap semua risiko kerusakan pada 
persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 
2018. 

 As at 31 December 2019, inventories were insured 
against all risks of damage, gold in transit and gold 
in safe with total coverage of  approximately nil, 
Rp 600,000 and Rp 1,800,000 respectively (2018: 
Rp 2,100,000, Rp 600,000 and Rp 1,800,000 
respectively).  

  
The Directors believe that insurance are adequate 
against the inventories for any risks of damage as at 
31 December 2019 and 2018. 

 
 
8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA 8. ACCRUED INCOM E 
 

 2019  2018  
 
 Usaha gadai  1,916,005  1,654,967 Pawn business 
 Usaha non-gadai  150,366  90,856 Non-pawn business 
 

   2,066,371  1,745,823  
 

Akun ini merupakan saldo pendapatan sew a modal 
dan jasa simpan (mu’nah) yang masih harus 
diterima. Direksi berpendapat bahw a cadangan 
kerugian penurunan nilai atas pendapatan yang 
masih harus diterima yang terdapat di dalam saldo 
cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang 
diberikan adalah cukup untuk menutupi 
kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas tidak 
tertagihnya pendapatan yang masih harus diterima. 

This account represents the balance of interest 
revenue and saving fee (mu’nah) that still has to be 
received. The Directors believe that allowance for 
impairment losses of accrued income that included 
in allowance for impairment losses of loans is 
adequate to cover the possibility of losses on 
uncollectible accrued income. 

 
 
9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 9. PREPAID EXPENSE 
 

 2019  2018  
 
 Sewa gedung kantor  225,219  220,601 Office building rental 
 Pembukaan cabang baru  42,286  51,546 New branches opening 
 Lain-lain  13,112  10,147 Others 
 
   280,617  282,294  
 

Sew a gedung kantor merupakan pembayaran 
beban sew a gedung kantor lama yang diperpanjang 
dan diamortisasi selama masa sew a. 

Office building rental is a payment of the extension 
of old office building rental and amortised during the 
rental period. 

 
Pembukaan cabang baru adalah pembayaran atas 
sew a gedung kantor dan renovasinya, dan 
diamortisasi selama masa sew a. 

New branches opening is a payment for the rental 
of office building and its renovation, and amortised 
during the rental period. 
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10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 10. INVESTM ENT IN ASSOCIATES 
 

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, 
Perseroan memiliki investasi pada PT Pefindo Biro 
Kredit dengan persentase kepemilikan masing-
masing sebesar 16,09% dan 23,37%.  

As of 31 December 2019 and 2018, the Company 
has investment in PT Pefindo Biro Kredit with 
percentage of ownership by 16.09% and 23.37% 
respectively.  

 
 2019  2018  

 
 Nilai perolehan  20,060  20,060 Cost 
 Cadangan kerugian penurunan nilai  (20,060)  (20,060) Allowance for impairment losses 
 
   -  -  
 

Direksi berpendapat bahw a cadangan kerugian 
penurunan nilai yang diberikan tersebut cukup untuk 
menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian 
dan Direksi akan mengkaji ulang kecukupannya 
tersebut setiap akhir periode. 

The Directors believe that the allowance for 
impairment losses is adequate to cover the 
possibility of losses and the Directors will review the 
adequacy at the end of each period. 

 
 
11. PROPERTI INVESTASI 11. INVESTM ENT PROPERTIES 
 

 2019  2018  
 
 Tanah  150,827  154,272  Land 
 Bangunan  28,548  28,595  Buildings 
 
   179,375  182,867   
 

Mutasi properti investasi adalah sebagai berikut: Movements of investment properties is as follows: 
 

 2019  2018  
 
 Saldo awal  182,867  300,201 Beginning balance 
 Perubahan nilai wajar  (3,492)   7,451 Changes in fair value 
 Reklasifikasi ke aset tetap  -  (124,785) Reclassification to fixed assets 
       
 Saldo akhir  179,375  182,867 Ending balance 
 

Properti investasi yang dimiliki terdiri dari tanah dan 
bangunan yang berlokasi: 

Owned investment properties consist of land and 
buildings are located: 

 
1. Harco Ps. Baru, lantai dasar, Jl. Samanhudi 

No.106, RT.5/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan 
Saw ah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta dengan luas tanah dan 
bangunan seluas 2.520 m2 dan 10.112 m2, 
dengan biaya perolehan sebesar Rp 1.225 dan 
Rp 123. Nilai w ajar per 31 Desember 2019 dan 
2018 masing-masing adalah sebesar  
Rp 150.827 dan Rp 28.548 berdasarkan KJPP 
Karmanto & Rekan pada tanggal penilaian 
30 Juni 2019. 

1. Harco Ps. Baru, ground floor, Jl. Samanhudi 
No.106, RT.5/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan 
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta with land and building 
area 2,520 m2 and 10,112 m2, and acquisition 
cost Rp 1,225 and Rp 123. Fair value per  
31 Desember 2019 and 2018 are Rp 150,827 
and Rp 28,548 respectively, according to KJPP 
Karmanto & Rekan on valuation date 30 June 
2019. 

  
Pada tahun 2019 dan 2018, seluruh properti 
investasi disew akan kepada pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian sew a. 

In 2019 and 2018, all of investment properties are 
leased to third parties under the lease agreement. 

  
Pada tahun 2018, Perseroan melakukan 
reklasif ikasi sebagian saldo properti investasi ke 
aset tetap sebesar Rp 124.785 (Catatan 12), karena 
pada tahun 2018 properti investasi berupa Gedung 
Kenari Baru yang sebelumnya disew akan kepada 
pihak ketiga kini disew akan kepada entitas anak. 
Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, 
properti ini diklasif ikasikan sebagai aset tetap 
karena termasuk properti yang digunakan sendiri 
jika dilihat dari sudut pandang kelompok usaha. 

In 2018, the Company reclassified a portion of the 
investment properties balance to fixed assets 
amounting to Rp 124,785 (Note 12), since in 2018 
investment properties in the form of Gedung Kenari 
Baru that previously leased to third parties were 
now leased to subsidiaries. For the purpose of the 
consolidated financial statements, this property is 
classified as a fixed asset since it includes property 
that is used on its own if viewed from the 
perspective of a business group. 
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11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 11. INVESTM ENT PROPERTIES (continued) 
 

Perubahan nilai w ajar properti investasi sebesar 
Rp 3.492 pada tahun 2019 didasarkan pada 
perubahan nilai w ajar yang dihitung oleh KJPP 
Karmanto & Rekan, penilai independen yang 
terdaftar di OJK, pada tanggal penilaian 30 Juni 
2019. 

The change in fair value of investment properties 
amounting Rp 3,492 in 2019 based on changes in 
fair value calculated by KJPP Karmanto & Rekan an 
independent appraiser registered in OJK, on the 
assessment date of 30 June 2019. 

  
Perubahan nilai w ajar properti investasi sebesar 
Rp 7.451 pada tahun 2018 didasarkan pada 
perubahan nilai w ajar yang dihitung oleh KJPP 
Wahyono Adi & Rekan, penilai independen yang 
terdaftar di OJK, pada tanggal penilaian 16 Mei 
2018. 

The change in fair value of investment properties 
amounting Rp 7,451 in 2018 based on changes in 
fair value calculated by KJPP Wahyono Adi & 
Rekan, an independent appraiser registered in OJK, 
on the assessment date of 16 May 2018. 

 
Direksi meyakini bahw a penentuan nilai w ajar 
didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak 
berdasarkan faktor lain karena sifat properti tersebut 
dan keterbatasan data pasar yang dapat 
diperbandingkan. 

The Directors believe that determination of fair 
value is supported by market evidence or more 
based on other factors due to the nature of property 
and the limitations of comparable market data. 

 
Pendapatan sew a dan beban manajemen atas 
properti investasi pada 31 Desember 2019 dan 
2018 masing-masing adalah sebesar Rp 1.637 dan 
Rp 15.341. 

Rental income and management expenses on 
investment properties on 31 December 2019 and 
2018 amounting to Rp 1.637 and Rp 15,341 
respectively. 

 
 
12. ASET TETAP - BERSIH 12. FIXED ASSETS - NET 
 

 2019 

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance  
Penambahan/ 

Addition  
Pengurangan/ 

Disposal  
Reklasifikasi/ 

Reclassification  

 
Revaluasi/ 

Revaluation 

 Saldo akhir/ 
Ending 
balance 

 
Harga perolehan             Acquisition cost 
Kepemilikan langsung             Direct acquisition 
Model revaluasi             Revaluation model 
 Tanah  6,303,930  85,397  -  -  1,633,147  8,022,474 Land 
 Bangunan  1,956,907  31,106     (2,925)  66,310  71,005  2,122,403 Buildings 
  
Model biaya             Cost model 
 Inventaris  1,138,391  235,372    (3,096)  12,389  -  1,383,056 Equipments
 Kendaraan  264,555  82,425  (27,786)  -  -  319,194 Vehicles 
  
   9,663,783  434,300  (33,807)                  78,699  1,704,152  11,847,127  
    
Aset dalam                       Construction 
 penyelesaian                       in progress 
 Bangunan  37,909  123,832  -  (66,310)  -  95,431  Buildings 
 Inventaris    11,206   1,183  -               (12,389)  -  -  Vehicles 
  

   49,115  125,015  -  (78,699)  -  95,431   
 
   9,712,898  559,315  (33,807)  -  1,704,152  11,942,558  
               
                        Accumulated 
Akumulasi penyusutan                       depreciation 
Kepemilikan langsung                       Direct acquisition 
Model revaluasi             Revaluation model 
 Bangunan   219,107    114,758    (388)    -    -        333,477 Buildings 
             
Model biaya                       Cost model 
 Inventaris   887,710    171,772  (761)  -     -    1,058,721 Equipments 
 Kendaraan   86,278    19,833  (13,797)  -     -    92,314 Vehicles 
   
    1,193,095   306,363  (14,946)                 -    -                1,484,512 
                 
Nilai buku   8,519,803                                                                 10,458,046 Book value 
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12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 12. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 

 2018 

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance  
Penambahan/ 

Addition  
Pengurangan/ 

Disposal  
Reklasifikasi/ 

Reclassification  

 
Revaluasi/ 

Revaluation 

 Saldo akhir/ 
Ending 
balance 

 
Harga perolehan             Acquisition cost 
Kepemilikan langsung             Direct acquisition 
Model revaluasi             Revaluation model 
 Tanah  6,146,229  51,560  -  106,141  -  6,303,930 Land 
 Bangunan  1,802,731  12,988  -  141,188  -  1,956,907 Buildings 
         
Model biaya             Cost model 
 Inventaris  1,180,356  93,479  (137,181)  1,737  -  1,138,391 Equipments 
 Kendaraan  198,427  69,266  (3,138)  -  -  264,555 Vehicles 
 
   9,327,743  227,293  (140,319)  249,066  -  9,663,783 
   
Aset dalam             Construction  
 pengerjaan             in progress 
 Bangunan  8,621  151,832  -  (122,544)  -  37,909 Buildings 
 Inventaris  12,943  -  -  (1,737)  -  11,206 Equipments 
 
   21,564  151,832  -  (124,281)  -  49,115 
  
   9,349,307  379,125  (140,319)  124,785  -  9,712,898 
              Accumulated 
Akumulasi penyusutan             depreciation 
Kepemilikan langsung             Direct acquisition 
Model revaluasi             Revaluation model 
 Bangunan  151,934  67,173  -  -  -  219,107 Buildings 
             
Model biaya             Cost model 
 Inventaris  872,320  151,657  (136,267)  -  -  887,710 Equipments 
 Kendaraan  63,877  25,539  (3,138)  -  -  86,278 Vehicles 
   
   1,088,131  244,369  (139,405)  -  -  1,193,095 
 
Nilai buku  8,261,176          8,519,803 Book value 
 
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset 
tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan 
risiko lainnya. Direksi berpendapat bahw a nilai 
pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi 
kemungkinan kerugian atas aset yang 
dipertanggungkan. 

As at 31 December 2019 and 2018, fixed assets are 
covered by insurance against losses of fire and 
other risks. The Directors believe that the insurance 
coverage is adequate to cover possible losses on 
the assets insured. 

 
Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat 
kejadian berjalan atau perubahan-perubahan 
keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan 
nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 
2018. 

Based on the Directors’ assessment, there have 
been no events or changes in circumstances which 
may indicate impairment in value of fixed assets as 
at 31 December 2019 and 2018. 

  
Pada tahun 2019, Grup mempekerjakan KJPP 
Karmanto & Rekan sebagai penilai eksternal 
independen dan berkualif ikasi untuk menentukan 
nilai w ajar tanah dan bangunan pada tanggal 
penilaian 30 Juni 2019. 

In 2019, the Group engages KJPP Karmanto & 
Rekan as external independent and qualified 
appraiser to determine the fair value of land and 
buildings on valuation date 30 June 2019.  

 
Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian 
Indonesia berdasarkan transaksi pasar terkini. 
Metode penilaian yang dipakai adalah metode data 
pasar, metode biaya dan metode pendapatan. 
Elemen-elemen yang digunakan dalam 
perbandingan data untuk menentukan nilai w ajar 
aset antara lain: 
 
a) Jenis dan hak yang melekat pada properti 
b) Kondisi pasar 
c) Lokasi 
d) Karakteristik f isik 
e) Karakteristik tanah 

 
Valuations are performed based on Indonesian 
Valuation Standards based on reference to recent 
market transactions. The valuation methods used 
are market data approach, cost approach and 
income approach. Elements used in data 
comparison to determine fair value of assets are 
among others are as follows: 
 
a) Type and right on property 
b) Market condition 
c) Location 
d) Physical characteristic 
e) Land characteristic 
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12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 12. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 
  2019  

  

Nilai tercatat  
sebelum rev aluasi/ 

Carrying amount  
before revaluation 

 

Nilai tercatat  
setelah rev aluasi/ 
Carrying amount  
after revaluation 

 

Keuntungan 
 rev aluasi/ 

Gain on  
revaluation 

 

 
Tanah dan bangunan  8,107,248  9,811,400  1,704,152 Land and buildings 

 
Pada tanggal 31 Desember 2019, kenaikan nilai 
tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan 
bangunan dicatat di dalam penghasilan 
komprehensif lain adalah sebesar Rp 1.704.152. 

As of 31 December 2019, the increase in the 
carrying amount of land and buildings is recorded in 
other comprehensive income is amounting to Rp 
1,704,152. 

  
Direksi berpendapat bahw a nilai revaluasi tanah dan 
bangunan di atas adalah w ajar dan telah sesuai 
dengan metode penilaian yang berlaku. 

The Directors believe the revaluation value of land 
and buildings above are reasonable and in 
accordance with applicable revaluation method. 

  
Tabel di baw ah ini menganalisis instrumen non-
keuangan yang dicatat pada nilai w ajar berdasarkan 
tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap 
tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai 
berikut: 
 Tingkat 1 

 
 Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar 

yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. 
 

The table below analyses non-financial instrument 
carried at fair value, based on levels of valuation 
method. The different levels of valuation method are 
as follows: 
 
 Level 1 

 
Quoted prices (unadjusted) in active markets for 
identical assets or liabilities. 

 Tingkat 2 
 
 Input selain harga yang dikutip dari pasar yang 

disertakan pada tingkat 1 yang dapat 
diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik 
secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) 
atau secara tidak langsung (sebagai turunan 
dari harga). 

 

 Level 2 
 

 Input other than quoted prices included within 
level 1 that are observable for asset and 
liabilities, either directly (that is, as a price) or 
indirectly (derived from price). 

 

 Tingkat 3 
 
Input untuk aset atau liabilitas yang tidak 
didasarkan pada data pasar yang dapat 
diobservasi (informasi yang tidak dapat 
diobservasi). 

 Level 3 
 
 Input for asset or liability that is not based on 

observable market data (unobservable inputs). 

 
Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2019 menggunakan/ 

Fair value measurement 31 December 2019 using: 
Tingkat 1/ 

Level 1  
Tingkat 2/ 

Level 2  
Tingkat 3/ 

Level 3  
Jumlah/ 

Total 
Pengukuran nilai        Recurring fair 
 wajar berulang         value measurement  
 Tanah dan bangunan  -  9,811,400  -  9,811,400    Land and buildings 

 
  

Nilai w ajar tingkat 2 dari tanah dan bangunan 
dihitung dengan menggunakan pendekatan 
perbandingan harga pasar, estimasi biaya 
reproduksi baru atau biaya pengganti baru, dan 
estimasi  pendapatan dan biaya yang dihasilkan 
oleh aset. Harga pasar dari tanah dan bangunan 
yang paling mendekati disesuaikan dengan 
perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi 
dan penggunaan aset. Input yang paling signif ikan 
dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi 
harga per meter. 

Level 2 fair values of land and buildings are 
calculated using the comparable market data 
approach, cost reproduction or cost replacement 
approach and asset generated income approach. 
The approximate market prices of comparable land 
and buildings are adjusted for differences in key 
attributes such as property size, location and use of 
an asset. The most significant input into this 
valuation approach is price per square meter 
assumptions 
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12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 12. FIXED ASSETS - NET (continued)  
  

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga 
perolehan, jumlahnya adalah sebagai berikut: 

If land and buildings were stated on the historical 
cost basis, the amounts would be as follows: 

 
 2019  2018  

 
Harga perolehan  8,440,725  8,259,535 Cost 
Akumulasi penyusutan  333,477  218,853 Accumulated depreciation 

 
   8,107,248  8,040,682 

 
Perhitungan kerugian penjualan dan penghapusan 
aset tetap sebagai berikut: 

Calculation of loss on sale and write-off of fixed 
assets as follows: 

 
 2019  2018  

 
 Harga perolehan     Acquisition cost  
  - Kendaraan  27,786  3,138 Vehicles -  
  
 Akumulasi penyusutan     Accumulated depreciation 
  - Kendaraan  13,797  3,138 Vehicles -  
 
 Nilai buku aset tetap yang dijual  13,989  - Book value of disposed fixed asset 
      Proceeds from sales 
 Hasil penjualan aset tetap  14,981  563 of fixed assets 
      
 Keuntungan penjualan aset tetap      Gain on sales of fixed assets 
  (Catatan 34)  992  563 (Note 34) 
  
 Harga perolehan     Acquisition cost  
  - Bangunan  2,925  - Buildings -  
  - Inventaris  3,096  137,181 Equipments -  
  
   6,021  137,181   
      
 Akumulasi penyusutan     Accumulated depreciation 
  - Bangunan  388  - Buildings -  
  - Inventaris  761  136,267 Equipments -  
  
   1,149  136,267   
  
 Nilai buku aset tetap yang dihapusbukukan  4,872  914 Book value of written-off of fixed asset 
       
 Kerugian penghapusan aset tetap     Loss on write-off of fixed assets 
    (4,872)  (914)  
  
 Bersih (Catatan 34)  (3,880)  (351) Net (Note 34) 
 

Aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2019 
terdiri dari bangunan dan inventaris. Aset dalam 
penyelesaian tersebut diperkirakan akan selesai 
antara bulan Februari 2019 hingga Februari 2020. 

Construction in progress as at 31 December 2019 
comprised of buildings and equipments. Those 
construction in progress are estimated to be 
completed between February 2019 and February 
2020. 

  
Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal 
pelaporan 31 Desember 2019 dan 2018 digunakan 
untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Pada 
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah nilai 
perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh 
namun masih digunakan masing-masing adalah 
sebesar Rp 588.741 dan Rp 472.125. 

All of the fixed assets as at 31 December 2019 and 
2018 are used to support the Company’s 
operational activities. As at 31 December 2019 and 
2018, the total acquisition cost of fixed assets that 
have been fully depreciated but still in use is 
amounting to Rp 588,741 and Rp 472,125 
respectively. 

   
Terdapat aset tetap kendaraan milik PT Pesonna 
Optima Jasa (entitas anak) yang dijaminkan untuk 
pinjaman ke PT Bank DKI unit usaha syariah 
sebesar Rp 70.284. 

There is a fixed asset of vehicle owned by 
PT Pesonna Optima Jasa (subsidiary) pledged as a 
collateral for loans to PT Bank DKI sharia business 
unit amounting to Rp 70,284. 
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12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 12. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 

Seluruh kantor atau bangunan milik Grup atau yang 
disew a oleh Grup serta kantor afiliasinya yang 
berada di seluruh w ilayah Indonesia beserta 
inventaris kantor yang berada didalamnya telah 
diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero), terhadap kemungkinan terjadinya risiko 
kerugian akibat kebakaran, huru hara, kerusuhan 
sipil, bencana alam, dan tertabrak kendaraan, 
berdasarkan suatu paket polis tertentu, dengan nilai 
pertanggungan sebesar harga pasar masing-masing 
kantor w ilayah atau kantor pusat. 

All offices or buildings owned by the Group or 
leased by the Group and affiliated offices located in 
Indonesia along with the equipment within the 
office, are insured by the Company to PT Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero), against the possibility of 
fire, riots and civil unrest, natural disasters, and 
impact by own vehicle, based on certain policy 
package, with total sum insured of fair value on 
each office area or head office. 

  
Perseroan mengasuransikan aset tetap inventaris 
kantor berupa perangkat server, keamanan 
jaringan, dan mekanikal elektrik kepada PT 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dengan nilai 
pertanggungan sebesar harga perolehannya. 

The Company insured office equipments of server, 
network security, and electric equipment to  
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), with sum 
insured of the cost value. 

 
Grup mengasuransikan bangunan kepada 
PT Asuransi Jasaraharja Putera, atas semua risiko 
(all risk) termasuk interupsi bisnis (business 
interuption) dengan nilai pertanggungan sebesar 
Rp 626.454 (2018: Rp 716.258). 

The Group insured buildings to PT Asuransi 
Jasaraharja Putera, with all risk including business 
interruption with total sum insured amounting to 
Rp 626,454 (2018: Rp 716,258). 

  
Perseroan telah mengasuransikan kendaraan 
kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), 
terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat 
kecelakaan, kerusuhan, bencana alam, dan 
pencurian atau kejahatan, dengan nilai 
pertanggungan adalah sebesar Rp 5.858 (2018: 
Rp 5.592). 

The Company has insured the vehicle to  
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), against the 
possibilities of losses from accident, riots, natural 
disasters, and theft, with total insured coverage 
amounting to Rp 5,858 (2018: Rp 5,592). 

  
Direksi berkeyakinan bahw a nilai pertanggungan 
diatas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian 
atas aset tetap dan akan mengkaji ulang nilai 
pertanggungan tiap akhir periode. 

The Directors believe that the insurance coverage is 
adequate to cover potential losses on the fixed 
assets and will review the sum insured every end of 
period. 

 
Direksi berkeyakinan bahw a tidak terdapat 
penurunan nilai aset tetap pada tanggal  
31 Desember 2019 dan 2018. 

The Directors believe that there is no impairment of 
fixed assets as at 31 December 2019 and 2018. 

    
 

13. ASET TAKBERWUJUD - BERSIH  13. INTANGIBLE ASSETS - NET  
 

  31 Desember/December 2019 

 
1 Januari/ 

January 2018  
Penambahan/ 

Addition  
Pengurangan/ 

Disposal  
Reklasifikasi/ 

Reclassification  
31 Desember/ 

December 2019 
 

Kepemilikan langsung             Direct ownership 
Harga perolehan             Acquisition cost 
 perangkat lunak middleware  65,938  20,498  (225)  -  86,211 middleware software 
Beban hak atas tanah yang            Deferred charges on 
 ditangguhkan  10,568  4,245  (4,958)  -  9,855 land rights 
 
Akumulasi amortisasi           Accumulated amortisation 
 perangkat lunak middleware  26,075  15,736   -  -  41,811 middleware software 
             
Nilai buku  50,431        54,255 Book value 

 
  31 Desember/December 2018 

 
1 Januari/ 

January 2018  
Penambahan/ 

Addition  
Pengurangan/ 

Disposal  
Reklasifikasi/ 

Reclassification  
31 Desember/ 

December 2018 
 

Kepemilikan langsung             Direct ownership 
Harga perolehan             Acquisition cost 
 perangkat lunak middleware  73,917  18,778  (26,757)  -  65,938 middleware software 
Beban hak atas tanah yang            Deferred charges on 
 ditangguhkan  10,968  1,875  (2,275)  -  10,568 land rights 
 
Akumulasi amortisasi           Accumulated amortisation 
 perangkat lunak middleware  16,803  14,186   (4,914)  -  26,075 middleware software 
             
Nilai buku  68,082        50,431 Book value 
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13. ASET TAKBERWUJUD - BERSIH (lanjutan) 13. INTANGIBLE ASSETS - NET (continued) 
 

Seluruh beban amortisasi untuk tahun-tahun yang 
berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dialokasikan 
ke beban administrasi dan umum. 

All amortisation expense for the years then ended 
31 December 2019 and 2018 was allocated to 
general and administrative expenses. 

 
 
14. ASET LAIN-LAIN - BERSIH 14. OTHER ASSETS - NET 

 
 2019  2018  

 
 Aset keuangan     Financial assets  
 Pinjaman yang diberikan sehubungan  
 dengan:     Loans in relation with: 
 - Kerugian Perseroan yang masih     The Company’s losses that are -  
      harus diperhitungkan (KPYD)  63,753  63,753 sti l l in investigation (KPYD)  
 - Barang jaminan yang belum dijual  59,787  52,997 Unsold collateral items - 
 - Cadangan penyisihan terkait  (123,540)  (115,253) Related allowance - 
 

   -  1,497  
 Aset non keuangan     Non financial assets  
 Barang Lelang Perseroan  -  6 The Company’s Auctioned Object  
 Aset lainnya  2,762  13 Other assets 
 
   2,762  19  
  
   2,762  1,516  
 
 
15. UTANG USAHA 15. TRADE PAYABLES 
 

 2019  2018  
 

 Titipan angsuran nasabah  243,505  185,277 Customer installment deposit  
 Pengadaan barang dan jasa  130,790  42,576 Procurements of goods and services  
 Titipan premi asuransi   43,798   34,441 Insurance premium deposit  
 Pembayaran online  16,931   25,639 Online payment  
 Notaris dan institusi hukum  9,535   15,651 Notary and legal institution   
 Lainnya  11,796  25,517 Others  
 

   456,355  329,101  
 
 
16. UTANG KEPADA NASABAH 16. PAYABLE TO CUSTOM ERS 
 

 2019  2018  
 

 Uang kelebihan  224,050  130,791 Excess money  
 Utang pengadaan barang emas  -  2,261 Gold procurement payable  
 
   224,050  133,052 

 
Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia pada 13 April 2015  
No. 392/PAN/HM.00/IV/2015, menyatakan bahw a 
hasil penjualan lelang barang jaminan setelah 
dikurangi uang pinjaman, sew a modal dan biaya 
lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak 
nasabah, jangka w aktu pengambilan uang 
kelebihan tersebut adalah selama satu tahun sejak 
tanggal lelang, dan jika lew at dari jangka w aktu 
pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan 
setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut 
sebagai Dana Kepedulian Sosial yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada Perseroan. 

Based on the Decree of the Supreme Court of the 
Republic of Indonesia dated 13 April 2015  
No. 392/PAN/HM.00/IV/2015, it states that the 
proceeds from the auction fees of the collateral after 
deducting loan principals, interest and auction fees 
is an excess money of the customers rights, the 
excess money can be withdrawn within a period of 
one year since the auction date, and after  passing 
one year period the customers agree to distribute 
the excess money to Social Care Fund which will be 
conducted by the Company. 
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17. PERPAJAKAN 17. TAXATION 

 
a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes 

 
 2019  2018  

  
 Pajak penghasilan badan:     Corporate income tax: 
 
  Perseroan     The Company 
   Kelebihan pembayaran pajak 2013  2,418   105,606 Claim for tax refund 2013 
   Pasal 25  187,844   - Article 25  

      

      190,262   105,606   
    

 Pajak lain-lain:     Other taxes: 
  Entitas anak     Subsidiaries 
   Pasal 21  8    8 Article 21 
   Pasal 22  5    - Article 22 
   Pasal 23  1,238    - Article 23 
   Pajak Pertambahan Nilai  26,118   18,876 Value Added Tax 
  
     27,369  18,884  
 

     217,631  124,490  
 

b. Utang pajak  b.  Taxes payable 
 

 2019  2018  
 
  Pajak penghasilan badan:     Corporate income tax: 
   
  Perseroan     The Company 
   Pasal 29  101,894  54,012  Article 29  
 
  Entitas anak     Subsidiaries  
   Pasal 25  876  1,643 Article 25  
   Pasal 29  15,326  5,319 Article 29  
 
     16,202  6,962 
 
     118,096  60,974 
   

  Pajak lain-lain:     Other taxes: 
   
  Perseroan     The Company 
   Pasal 21  42,490  38,160  Article 21   
   Pasal 22  1,173  530  Article 22  
   Pasal 23  2,140  1,127  Article 23 
   Pasal 26  5  5  Article 26  
   Pasal 4 Ayat 2  1,503  1,980  Article 4 par.2 
   Pajak pertambahan nilai  18,403  8,952  Value added tax  
   BPHTB  11  11 BPHTB  
   Pajak bumi dan bangunan  31  36 Land and building tax  
     

     65,756  50,801 
 
  Entitas anak     Subsidiaries  
   Pasal 21  481  391 Article 21 
   Pasal 22  3,585  2,448 Article 22  
   Pasal 23  166  15 Article 23  
   Pasal 26  78  67 Article 26  
   Pasal 4 Ayat 2  2,084  936 Article 4 par.2 
   Pajak pembangunan (PB1)  51  1,309 Construction tax (PB1) 
   Pajak pertambahan nilai  2,483  - Value added tax   
 
     8,928  5,166 
  
     74,684  55,967  
 
    192,780  116,941  
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17. PERPAJAKAN (lanjutan) 17. TAXATION (continued) 

 
c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expenses 

 
 2019  2018  

                                       

  Perseroan     The Company 
   Beban pajak kini   1,225,462  1,037,253 Current tax expense  
   Manfaat pajak tangguhan  (150,580)  (170,027) Deferred tax benefit  
 

    1,074,882  867,226 
   

  Entitas anak     Subsidiaries  
   Beban pajak kini   47,296  21,356 Current tax expense  
   Beban/(manfaat)      Deferred tax 
   pajak tangguhan  736  (891) expense/(benefit)   
 

    48,032  20,465  
    
    1,122,914  887,691   

  
  Konsolidasian     Consolidated  
   Beban pajak kini   1,272,758  1,058,609 Current tax expenses 
  Manfaat pajak tangguhan  (149,844)  (170,918) Deferred tax benefit 
  
    1,122,914  887,691   

 
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan 
dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan 
yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak 
penghasilan Perseroan dengan menggunakan 
tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

A reconciliation between income tax expense 
and the theoretical amount of income tax 
expense is calculated based on income before 
income tax at the tax rates that apply is as 
follows: 

 
 2019  2018  

 
  Laba sebelum pajak     Consolidated profit 
   penghasilan konsolidasian  4,230,992  3,663,172 before income tax  
 Laba sebelum pajak      Profit before income tax 
   penghasilan - entitas anak  (186,877)  (80,055) - subsidiaries  
  Penyesuaian untuk eliminasi   138,269  59,188 Adjustment for elimination 
 
  Laba sebelum pajak penghasilan  4,182,384  3,642,305 Profit before income tax 
 
  Pajak dihitung dengan tarif     Taxes calculated 
   pajak yang berlaku 25%  1,045,596  910,576 at the applicable tax rate of 25% 
  Dampak pajak atas     Tax impact on the correction 
   koreksi beda tetap  29,286  43,021 of permanent differences  
  Koreksi dasar pengenaan pajak      Correction on tax base 
   dan pembulatan  -  (86,371) and rounding 
 
  Beban pajak penghasilan      Income tax expense 
   - Perseroan  1,074,882  867,226 Company -    
   - Entitas anak  48,032  20,465 Subsidiaries - 
 
    1,122,914  887,691  

 
Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-
masing Perseroan sebagai bagian yang terpisah 
secara hukum. 

The corporate income tax is calculated for each 
company as a separate legal entity. 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan) 17. TAXATION (continued) 
 

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) c. Income tax expenses (continued) 
  

Taksiran laba kena pajak Perseroan, dan pajak 
penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 
sebagai berikut: 

The Company's estimated taxable income, and 
income taxes for the years ended 31 December 
2019 and 2018 are as follows: 

 
 2019  2018  

 

  Laba sebelum pajak     Consolidated profit 
   penghasilan konsolidasian  4,230,992  3,663,172 before income tax  
 Laba sebelum pajak      Profit before income tax  
   penghasilan - entitas anak  (186,877)  (80,055) - subsidiaries  
  Penyesuaian untuk eliminasi   138,269  59,188 Adjustment for elimination 
 

  Laba sebelum pajak penghasilan  4,182,384  3,642,305 Profit before income tax 
 

  Beda waktu     Temporary differences  
  Beban jasa produksi dan tantiem  146,504  148,062 Bonus and tantiem expense 
  Pembentukan cadangan 
  kerugian penurunan     Provision for 
  nilai atas pinjaman     allowance in impairment  
  yang diberikan  152,012  163,117 losses of loans 
  Beban manfaat karyawan  314,288  35,505 Employee benefit expense  
  Pembentukan cadangan kerugian     Provision for allowance  
  penurunan nilai atas piutang      for impairment losses of 
  lain-lain  2,236  1,269 other receivables 
  Pembalikan cadangan     Reversal for 
  kerugian penurunan     allowance for impairment 
  nilai atas asset tetap  (12,720)  (13,329) losses of fixed asset 
 
    602,320  334,624 
 

  Beda tetap     Permanent differences 
  Pendapatan sewa - final  (23,850)  (16,969)  Rent income - final  
  Pendapatan hotel - final  -  (15,718) Hotel income - final  
  Biaya administrasi pajak  879  96,972 Tax administration expense  
  Perubahan nilai wajar       Changes of fair value in  
   properti investasi   3,494  (7,451)  investment property  
  Lain-lain  136,621  115,249 Others  
       
    117,144  172,083 

 
  Laba kena pajak  4,901,848  4,149,012 Taxable income  

        
  Perseroan     The Company  
   Beban pajak kini   1,225,462  1,037,253 Current tax expense  
   Pajak penghasilan:     Income tax: 
   Pasal 22  (279)  (4,035) Article 22  
   Pasal 25  (1,123,289)  (979,206) Article 25 
     
  Utang pajak 
   penghasilan pasal  badan  101,894  54,012 Corporate income tax payable 
   
  Entitas anak     Subsidiaries 
   Beban pajak kini   47,296  21,356 Current tax expense  
   Pembayaran angsuran pajak     Installment payment for  
   penghasilan tahun berjalan  (31,970)  (16,037) income tax current year  
 

   Utang pajak       
    penghasilan pasal badan  15,326  5,319 Corporate income tax payable 
 

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 adalah suatu perhitungan sementara yang 
dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah 
pada saat Perseroan meyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.  

The corporate income tax calculation for the year 
ended 31 December 2019 is an estimate made 
for accounting purposes and is subject to 
revision when the Company lodges its Annual 
Corporate Tax Return.  
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17. PERPAJAKAN (lanjutan) 17. TAXATION (continued) 
 

d. Pajak tangguhan d. Deferred tax 
 

Aset pajak tangguhan Deferred  tax assets 
 

  31 Desember/December 2019 

1 Januari/   
January 2019 

 

Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

laporan laba rugi/ 
Credited/(charged) 
to the profit or loss 

 Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

penghasilan 
komprehensif lain/ 
Credited/(charged) 

to other 
comprehensive 

income 

 

31 Desember/ 
December 2019 

 
Perseroan             The Company 
Cadangan kerugian             Allowances for 
 penurunan nilai -             impairment losses  
 piutang lain-lain  7,087  559  -  7,646 - other receivables 
                     Allowances for 
Cadangan kerugian                  impairment losses  
 penurunan nilai - PYD        - loans and other  
 dan aset lain-lain  112,325  38,003  -  150,328 assets  
Liabilitas imbalan           Employee benefit 
 kerja  229,758  78,572  154,349  462,679 liabilities 
Aset tetap  1,456  (3,180)  (17,751)  (19,475) Fixed assets 
Jasa produksi  139,771  34,882   -  174,653 Bonus 
Tantiem  20,000  1,744  -  21,744 Tantiem 
 
Sub jumlah  510,397  150,580  136,598  797,575 Sub total 
 
Entitas anak          Subsidiaries 
Aset tetap  902  871  -  1,773 Fixed assets 

 
     511,299  151,451  136,598  799,348  

 
  31 Desember/December 2018 

1 Januari/   
January 2018 

 

Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

laporan laba rugi/ 
Credited/(charged) 
to the profit or loss 

 Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

penghasilan 
komprehensif lain/ 
Credited/(charged) 

to other 
comprehensive 

income 

 

31 Desember/ 
December 2018 

 
Perseroan             The Company 
Cadangan kerugian             Allowances for 
 penurunan nilai -             impairment losses  
 piutang lain-lain  6,770  317  -  7,087 - other receivables 
                     Allowances for 
Cadangan kerugian                  impairment losses  
 penurunan nilai - PYD        - loans and other 
 dan aset lain-lain  69,505  42,820  -  112,325 assets 
 

Liabilitas imbalan           Employee benefit 
 kerja  304,694  (29,549)  (45,387)  229,758 liabilities 
Aset tetap  4,788  (3,332)  -  1,456 Fixed assets 
Jasa produksi  -  139,771   -  139,771 Bonus 
Tantiem  -  20,000  -  20,000 Tantiem 
 
Sub jumlah  385,757  170,027  (45,387)  510,397 Sub total 
 
Entitas anak          Subsidiaries 
Aset tetap  11  891  -  902 Fixed assets 

 
     385,768  170,918  (45,387)  511,299 
 

Liabilitas pajak tangguhan Deferred  tax liabilities 
 

  31 Desember/December 2019 

1 Januari/   
January 2019 

 

Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

laporan laba rugi/ 
Credited/(charged) 
to the profit or loss 

 Dikreditkan/ 
(dibebankan) ke 

penghasilan 
komprehensif lain/ 
Credited/(charged) 

to other 
comprehensive 

income 

 

31 Desember/ 
December 2019 

 
Entitas anak          Subsidiaries 
Aset tetap  -  1,607  -  1,607 Fixed assets 

 
     -  1,607  -   1,607  
 

Direksi berkeyakinan bahw a saldo aset pajak 
tangguhan dapat terpulihkan di masa yang akan 
datang. 

The Directors believe that the deferred tax 
assets balance can be recovered in the future. 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan) 17. TAXATION (continued) 

 
e. Pemeriksaan pajak  e. Tax assessments  

 
Pemeriksaan tahun pajak 2015  
 

Assessment for fiscal year 2015 

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan 
self-assessment atas pembetulan Surat 
Pemberitahuan (“SPT”) PPh Badan Tahun 2015. 
Sebagai tindak lanjut atas self assessment 
tersebut, pada tanggal 21 Maret 2018 dilakukan 
penyetoran kekurangan PPh Badan Tahun 2015 
berdasarkan Surat Tagihan Pajak (“STP”) dan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) 
dengan detail sebagai berikut: 

In 2017, the Company has been performed self-
assessment for the revised Tax Assessment 
(“SPT”) on Corporate Income Tax Fiscal Year 
2015. On 21 March 2018, based on Tax 
Collection Letter (“STP”) and Tax Assessment 
Letter of Tax Underpayment (“SKPKB”), the 
Company has paid the tax underpayment fiscal 
year 2015 with the detail as follows:  

 
  2018   

                    
Pajak Pertambahan Nilai       26  Value Added Tax 
Pajak penghasilan:      Income tax: 
 Pasal 23   3,048  Tax article 23 
 Pasal 29   9,982  Tax article 29 

 
Perseroan telah menyetujui dan melakukan 
pembayaran atas STP dan SKPKB di tahun 
2018 sejumlah Rp 13.056. Pada tanggal 
31 Desember 2019 dan 2018, masih terdapat 
kew ajiban sebesar Rp. 4.944 yang belum 
ditagihkan oleh Kantor Pajak.  

The Company agreed and has paid based on 
STP and SKPKB in 2018 amounting to 
Rp 13,056. On 31 December 2019 and 2018, 
there is payable amounting to Rp 4,944 that has 
not been billed by the Tax Office. 

  
f. Sengketa pajak  f. Tax disputes 

  
a. Pada bulan Januari 2016, Perseroan 

menerima surat dari Kantor Pajak berupa 
SKPKB PPN Masa Januari 2012 sampai 
dengan Desember 2012 sebesar Rp 317.309 
dan STP PPN Masa Januari 2012 sampai 
dengan Desember 2012 sebesar Rp 42.594. 
Dari SKPKB PPN tersebut yang tidak 
disetujui oleh Perseroan adalah sebesar Rp 
315.199 dan telah mengajukan keberatan ke 
Kantor Pajak pada tanggal 21 April 2016.  

a. In January 2016, the Company received a 
letter from the Tax Office in the form of a 
SKPKB of VAT for the period from January 
2012 to December 2012 amounting to  
Rp 317,309 and STP VAT for the period from 
January 2012 to December 2012 amounting 
to Rp 42,594. On that SKPKB VAT which is 
not approved by the Company amounting to 
Rp 315,199 and has filed an objection to the 
Tax Office on 21 April 2016. 

  
 Pada tanggal 15 Juni 2017, Perseroan 
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. 
Pada tanggal 26 April 2018, Putusan 
Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh 
gugatan dari PT Pegadaian (Persero) atas 
sengketa pajak PPN Masa Januari 2012 
sampai dengan Desember 2012. Pada 
tanggal 16 Agustus 2018, Direktur Jendral 
Pajak secara resmi melayangkan 
permohonan Peninjauan Kembali (“PK”) atas  
Mahkamah Agung. Selama tahun 2019 
Perseroan telah menerima Putusan 
Makamah Agung yang menolak permohonan 
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perseroan 
telah menerima pembayaran atas STP 
sebesar Rp 42.880 yang telah dikembalikan 
oleh DJP secara bertahap seluruhnya pada 
tanggal 16 September 2019 dan 16 Oktober 
2019. 

 On 15 June 2017, the Company filed an 
appeal to the Tax Court. On 26 April 2018, 
Tax Court granted all claims from PT 
Pegadaian (Persero) for VAT tax disputes 
from January 2012 to December 2012. On 16 
August 2018, Directory General of Tax 
officially filed request for Judical Review 
(“PK”) to the Supreme Court (“MA”). During 
2019, the Company has received the 
Supreme Court Decision which rejected the 
request for Judical Review that was 
submitted by the Directory General Tax 
(DGT). The Company has received the 
payment on STP amounting to Rp 42,880 
that was fully refunded gradually on 16 
September 2019 and 16 October 2019. 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan) 17. TAXATION (continued) 

 
f. Sengketa pajak (lanjutan) f. Tax disputes (continued) 

 
b. Pada bulan November 2016, Perseroan 

menerima surat dari Kantor Pajak berupa 
SKPKB PPN Masa Januari 2013 sampai 
dengan Desember 2013 sebesar Rp 132.661 
dan STP PPN Masa Januari 2013 sampai 
dengan Desember 2013 sebesar Rp 17.927. 
Atas SKPKB PPN tersebut, Perseroan telah 
mengajukan keberatan ke Kantor Pajak. 

b. In November 2016, the Company received a 
letter from the Tax Office in the form of 
SKPKB VAT from January 2013 to December 
2013 amounting to Rp 132,661 and STP VAT 
for the period January 2013 to December 
2013 amounting to Rp 17,927. On that 
SKPKB of VAT, the Company has filed an 
objection to the Tax Office. 

  
Pada tanggal 8 Desember 2017, Perseroan 
membayar PPN yang disengketakan sebesar 
Rp 44.818 yang merupakan syarat 
pengajuan banding ke Pengadilan Pajak. 
Pada tanggal 15 November 2018 Putusan 
Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh 
gugatan dari PT Pegadaian (Persero) atas 
sengketa pajak PPN Masa Januari 2013 
sampai dengan Desember 2013.  
 
Selama tahun 2019, Perseroan telah 
menerima pembayaran atas PPN yang 
disengketakan sebesar Rp 44.818 dan STP 
PPN masa Januari 2013 sampai Desember 
2013 sebesar Rp 15.539 yang dibayarkan 
kembali secara bertahap sepanjang tahun 
2019 di bulan April, Mei dan Agustus oleh 
Kantor Pajak. Pada tanggal 31 Desember 
2019, saldo sebesar Rp 2.388 masih belum 
dikembalikan. 

On 8 December 2017, the Company paid the 
disputed VAT amounting to Rp 44,818 which 
is the requirement for appeal to the Tax 
Court. On 15 November 2018 the decision of 
the Tax Court granted all claims from 
PT Pegadaian (Persero) for VAT tax disputes 
from January 2013 to December 2013.  
 
 
 
During 2019, the Company has received the 
payment on disputed VAT amounting to Rp 
44,818 and STP VAT from January 2013 to 
December 2013 amounting to Rp 15,539 
which was gradually refunded during 2019 in 
April, May and August by Tax Office. As of 31 
December 2019, there is an outstanding 
balance amounting to Rp 2,388. 

  

 
c. Pada bulan November 2016, Perseroan 

menerima surat dari Kantor Pajak berupa 
SKPKB PPN Masa Januari 2014 sampai 
dengan Desember 2014 sebesar Rp 427 dan 
STP PPN Masa Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2014 sebesar Rp 58. Atas SKPKB 
PPN tersebut, Perseroan telah mengajukan 
keberatan ke Kantor Pajak. 

c. In November 2016, the Company received a 
letter from the Tax Office in the form of 
SKPKB PPN from January 2014 to 
December 2014 amounting to Rp 427 and 
STP VAT for the period January 2014 to 
December 2014 amounting to Rp 58. On that 
SKPKB VAT, the Company has filed an 
objection to the Tax Office.  

 
Pada tanggal 8 Desember 2017, Perseroan 
membayar PPN yang disengketakan sebesar 
Rp 144 yang merupakan syarat pengajuan 
banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal  
15 November 2018, Putusan Pengadilan 
Pajak mengabulkan seluruh gugatan dari  
PT Pegadaian (Persero) atas sengketa pajak 
PPN Masa Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2014 sehingga Kantor Pajak harus 
mengembalikan atas pembayaran pajak yang 
sudah dilakukan oleh Perseroan. Selama 
tahun 2019, Perseroan telah menerima 
pengembalian atas STP PPN Masa Januari 
2014 sampai dengan Desember 2014 yang 
disengketakan sebesar Rp 144 yang 
dibayarkan kembali secara bertahap di tahun 
2019 di bulan September dan Oktober oleh 
Kantor Pajak. 

 

On 8 December 2017, the Company paid the 
disputed VAT amounting to Rp 144 which is 
the requirement for appeal to the Tax Court. 
On 15 November 2018, the decision of the 
Tax Court granted all claims PT Pegadaian 
(Persero) for VAT tax disputes from January 
2014 to December 2014, hence the Tax 
Office must return tax payment that was 
made by the Company. During 2019, the 
Company has received the payment on 
disputed STP VAT from January 2014 to 
December 2014 which was fully refunded 
gradually during 2019 in September and 
October by the Tax Office. 
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18. AKRUAL 18. ACCRUED EXPENSES 

 
 2019  2018  

 
 Jasa produksi  698,612  559,086 Bonus  
 Umum  270,055  265,082 General  
 Administrasi   249,991  211,947 Administration  
 Bunga pinjaman bank dan     Interest on bank loans and 
  surat berharga yang diterbitkan  205,529  160,973 securities issued 
 Tantiem  86,976  80,000 Tantiem 
 Pegawai  30,286  35,376 Employee 
 Lain-lain  23,474  - Others  
     
    1,564,923  1,312,464  

 
 
19. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 19. UNEARNED REVENUE 
 

 2019  2018  
 
 Pendapatan pengelolaan rekening      Deposit from gold  
  tabungan emas   32,006  21,064  savings account  
 Pendapatan sewa gedung   21,221  25,442  Rental building revenue   
 Pendapatan marjin mulia   1,221  15,991  Mulia margin revenue 
 Pendapatan diterima dimuka  
  lainnya  4,982  4,190  Other unearned revenue  
 
    59,430  66,687  
 
 

20. LIABILITAS LAIN-LAIN 20. OTHER LIABILITIES 
 

 2019  2018  
 

 Dana kebajikan umat dan  
  kepedulian sosial   124,596  65,338 Charity and social care fund  
 Utang kepada pegawai  39,231  28,485 Payable to employees 

       Installment to pension,  
 Iuran taspen, THT, dan BPJS  33,774  73,664 THT and  BPJS  

 Utang lainnya  53,843  6,196 Others 
 
    251,444  173,683  

 
 
21. PINJAMAN BANK 21. BANK LOANS 
 

 2019  2018  
 
 Perseroan     The Company 
 Pihak berelasi     Related parties 
 
 Konvensional     Conventional  
 

  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk   9,493,024  6,173,123 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
  PT Bank Negara Indonesia     PT Bank Negara Indonesia 
   (Persero) Tbk  4,626,428  4,064,271 (Persero) Tbk 
  PT Bank Rakyat Indonesia      PT Bank Rakyat Indonesia 
   (Persero) Tbk  2,751,793  687,042 (Persero) Tbk   
        
 Syariah     Sharia 
 

  PT Bank Syariah Mandiri   1,349,529  899,067 PT Bank Syariah Mandiri   
  PT Bank BRIsyariah Tbk  700,000  400,000  PT Bank BRIsyariah Tbk 
  PT Bank Negara     PT Bank Negara 
   Indonesia Syariah  500,000  500,000 Indonesia Syariah 
 
   19,420,774  12,723,503  
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21. PINJAMAN BANK (lanjutan) 21. BANK LOANS (continued) 
 

 2019  2018  
  
 Pihak ketiga     Third parties 
 
 Konvensional     Conventional  
 

  PT Bank Central Asia Tbk  6,040,128  4,734,940 PT Bank Central Asia Tbk 
  PT Bank Pembangunan     PT Bank Pembangunan  
  Jawa Barat dan Banten Tbk  1,000,000  750,000 Jawa Barat dan Banten Tbk 
 PT Bank DKI  200,000  - PT Bank DKI 
 PT Bank Permata Tbk  200,000  - PT Bank Permata Tbk 
  
 Syariah     Sharia 
 

  PT Bank DKI     PT Bank DKI 
   unit usaha syariah  1,200,000  1,125,000 sharia business unit 
  PT Bank Permata     PT Bank Permata 
   unit usaha syariah  993,533  599,761 sharia business unit  
  PT Bank CIMB Niaga     PT Bank CIMB Niaga 
   unit usaha syariah  450,000  - sharia business unit  
  PT Bank Maybank     PT Bank Maybank 
   Indonesia Tbk  385,000  - Indonesia Tbk 
  PT Bank Sumut     PT Bank Sumut 
   unit usaha syariah  -  250,000 sharia business unit 
 

   10,468,661  7,459,701  
 
    29,889,435  20,183,204 
    
 Entitas anak     Subsidiaries 
 Pihak berelasi     Related parties 
 Konvensional     Conventional  
 

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk   30,000  - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 PT Bank Rakyat Indonesia      PT Bank Rakyat Indonesia 
  (Persero) Tbk  5,945  - (Persero) Tbk 
      
 Pihak ketiga     Third party 
 Syariah     Sharia 
 

  PT Bank DKI unit usaha syariah  -  13,110 PT Bank DKI sharia business unit 
 
     35,945  13,110 
  

    29,925,380  20,196,314   
 

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki 
Grup adalah sebagai berikut: 

The Group’s bank loans facilities is as follows: 

 

  

Batas 
kredit/ 
Credit 
limit 

 
Tingkat bunga rata-rata/ 
Average interest rate  

Periode 
pinjaman/ 
Loan term 

 Jaminan/ 
Collateral Bank   2019  2018   

           
Perseroan          The Company 
           
PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk 
 4,500,00  8.83%  8.73%       21 Mei/May 

2019 - 
20 Mei/May 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 

           
  5,500,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/ 
Determined 

on  
withdrawal 

 7.90%  21 Mei/May 
2019 - 

20 Mei/May 
2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 

           
PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 
 3,000,000  9.00%  9.00%  15 Januari/ 

January 2019 - 
14 Januari/ 

January 2020 
 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 
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21. PINJAMAN BANK (lanjutan) 21. BANK LOANS (continued) 
 

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki 
Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan) 

The Group’s bank loans facilities is as follows: 
(continued) 

 

  

Batas 
kredit/ 
Credit 
limit 

 
Tingkat bunga rata-rata/ 
Average interest rate  

Periode 
pinjaman/ 
Loan term 

 Jaminan/ 
Collateral Bank   2019  2018   

 

 
Perseroan (lanjutan)          The Company 

 (continued) 
           
  3,100,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 7.90%  15 Januari/ 
January 2019 - 

14 Januari/ 
January 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 
 3,000,000  9.02%  9.25%  28 Februari/ 

February 2019 - 
28 Februari/ 

February 2020 
 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
  3,000,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 7.90%  28 Februari/ 
February 2019 - 

28 Februari/ 
February 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
PT Bank Central Asia Tbk   1.800,000 

 
 
 
 
 

 8.17%  8.25%  26 September 
2019 - 26 

September 2020 
 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
  100,000  8.08%  8.00%  26 September 

2019 - 26 
September 2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
  4,200,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 7.90%  26 September 
2019 - 26 

September 2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 

           
PT Bank Permata Tbk  200,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 6.95%  25 Oktober/ 
October 2019 - 

25 Oktober/ 
October 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 
100% of outstanding 
loans 

           
PT Bank DKI  200,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 7.15%  19 Mei/May 2019 
- 19 Mei/May 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 60% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
60% of credit limit 

           
PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk 

 1,000,000  Ditentukan 
saat 

penarikan/
Determined 

on 
withdrawal 

 7.55%  6 Juni/June 2019 
- 6 Juni/June 

2020 
 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of  
100% of credit limit 
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21. PINJAMAN BANK (lanjutan) 21. BANK LOANS (continued) 
 

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki 
Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan) 

The Group’s bank loans facilities is as follows: 
(continued) 

 

  

Batas 
kredit/ 
Credit 
limit 

 
Tingkat bunga rata-rata/ 
Average interest rate  

Periode 
pinjaman/ 
Loan term 

 Jaminan/ 
Collateral Bank   2019  2018   

           
 

Perseroan (lanjutan) 
         The Company 

 (continued) 
           

PT Bank Sy ariah Mandiri  400,000  7.46%  7.25%  10 Februari/ 
February 2019 - 

10 Februari/ 
February 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

           
  1,100,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/Dete

rmined on 
withdrawal 

 7.25%  10 Februari/ 
February 2019 - 

10 Februari/ 
February 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

           
PT Bank DKI unit usaha 

sy ariah 
 1,200,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/Dete

rmined on 
withdrawal 

 7.50%  21 September 
 2019 - 19 

Mei/May 2020 
 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 60% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 60% 
of outstanding loans 

           
PT Bank BRIsyariah Tbk  400,000  7.50%  7.50%  10 Maret/March 

2019 - 10 
Maret/March 2020 

 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 

           
  300,000  Ditentukan 

saat 
penarikan/Dete

rmined on 
withdrawal 

 -  22 Mei/May 2019 
- 22 Mei/May 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 

           
PT Bank Negara 

Indonesia Sy ariah 
 500,000  Ditentukan 

saat 
 penarikan/ 
Determined  

on 
 withdrawal 

 Ditentukan 
saat 

penarikan/D
etermined on 
withdrawal 

 16 Maret/March 
2019 - 16 

Maret/March 2020 
 PYD dengan nilai 

jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

           
PT Bank Permata unit 

usaha sy ariah 
 600,000  7.50%  Ditentukan 

saat 
penarikan/ 
Determined 

on 
withdrawal 

 25 Oktober/ 
October 2019 - 25 
Oktober/October 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

           
  400,000  Ditentukan 

saat  
penarikan/ 
Determined  

on  
withdrawal 

 Ditentukan 
saat 

penarikan/ 
Determined 

on 
withdrawal 

 25 Oktober/ 
October 2019 - 25 
Oktober/October 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

 
PT Bank CIMB Niaga unit 

usaha sy ariah 
 750,000  Ditentukan 

saat 
 penarikan/ 
Determined  

on 
 withdrawal 

 7.00%  16 Mei/May 2019 
- 16 Mei/May 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 
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21. PINJAMAN BANK (lanjutan) 21. BANK LOANS (continued) 
 

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki 
Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan) 

The Group’s bank loans facilities is as follows: 
(continued) 

 

  

Batas 
kredit/ 
Credit 
limit 

 
Tingkat bunga rata-rata/ 
Average interest rate  

Periode 
pinjaman/ 
Loan term 

 Jaminan/ 
Collateral Bank   2019  2018   

           
 

Perseroan (lanjutan) 
         The Company 

 (continued) 
           
PT Bank Sumut unit 

usaha sy ariah 
 500,000  Ditentukan 

saat 
 penarikan/ 
Determined  

on 
 withdrawal 

 Nisbah bagi 
hasil 

7,85%/Profit 
sharing 

7.85% for 
bank 

 23 Nov ember 
2018 - 23 

Nov ember 2019 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari limit kredit/Loans 
with collateral value of 
100% of credit limit 

           
PT Bank May bank 

Indonesia, Tbk unit 
usaha sy ariah 

 500,000  Ditentukan 
saat 

 penarikan/ 
Determined  

on 
 withdrawal 

 9.00%  20 Agustus/ 
August 2019 - 20 
Agustus/August 

2020 

 PYD dengan nilai 
jaminan sebesar 100% 
dari outstanding 
pinjaman/Loans with 
collateral value of 100% 
of outstanding loans 

           
Entitas Anak          Subsidiaries 
           
PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) 
Tbk 

 14,145  10.15%  -  30 Agustus/ 
August 2019 - 30 

Desember/ 
December 2021 

 Aset tetap kendaraan 
milik PT PEsonna 
Optima Jasa/ Vehicle 
belonging to PT 
Pesonna Optima Jasa. 

           
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 
 60,000  9,25%  -  27 Mei/May 2019 

- 26 Mei/ May 
2020 

 Modal untuk pembelian 
logam mulia PT 
Pegadaian Galeri 24/ 
Capital to buy precious 
metal PT Pegadaian 
Galeri 24 

           
PT Bank DKI unit usaha 

sy ariah 
 50,000  -  Nisbah  bagi 

hasil 1,10% 
untuk Bank/ 
profit sharing 

1.10% for 
bank 

 24 Mei/May 2017- 
28 Oktober/ 

October 2019 

 Aset tetap kendaraan 
milik PT Pesonna 
Optima Jasa/Vehicle 
belonging to PT 
Pesonna Optima Jasa 

 
 Sebagian besar pinjaman bank jatuh tempo dalam 

kurun w aktu satu tahun. Tidak terdapat pelanggaran 
pembatasan atas hal-hal yang harus dipenuhi oleh 
Grup selama tahun 2019 dan 2018. 

 Most of bank loans due within less than one year. 
There are no breaches of covenant which the Group 
is required to fulfil in 2019 and 2018. 

 
 Berikut merupakan rincian fasilitas pinjaman bank 

yang belum digunakan penuh, antara lain: 
 The following are listing bank loan facility has not 

yet been used, consist of: 
 

 2019  2018  
   
 PT Bank Rakyat Indonesia     PT Bank Rakyat Indonesia 
   (Persero) Tbk  3,248,207  5,312,958  (Persero) Tbk  
 PT Bank Negara Indonesia     PT Bank Negara Indonesia 
   (Persero) Tbk  1,473,572  2,035,730  (Persero) Tbk  
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  506,976  1,826,877 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 PT Bank CIMB Niaga     PT Bank CIMB Niaga  
  unit usaha syariah  300,000  750,000 sharia business unit 
 PT Bank Syariah Mandiri   150,471  100,933 PT Bank Syariah Mandiri  
 PT Bank Maybank Indonesia Tbk     PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
  unit usaha syariah  115,000  1,000,000 sharia business unit 
 PT Bank Central Asia Tbk  59,874  365,060 PT Bank Central Asia Tbk 
 PT Bank Permata     PT Bank Permata 
  unit usaha syariah  6,466  239 sharia business unit 
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21. PINJAMAN BANK (lanjutan) 21. BANK LOANS (continued) 
 
 Berikut merupakan rincian fasilitas pinjaman bank 

yang belum digunakan penuh, antara lain: (lanjutan) 
 The following are listing bank loan facility has not 

yet been used, consist of: (continued) 
 

 2019  2018  
 
 PT Bank DKI  -  200,000 PT Bank DKI 
 PT Bank Permata Tbk  -  200,000 PT Bank Permata Tbk 
 PT Bank DKI unit usaha syariah  -  75,000 PT Bank DKI sharia business unit 
 PT Bank Pembangunan Daerah     PT Bank Pembangunan Daerah 
  Jawa Barat dan Banten Tbk  -  - Jawa Barat dan Banten Tbk 
  
    5,860,566  11,866,797 
 
 
22. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 22.  SECURITIES ISSUED 

 
 2019  2018  

 
 Obligasi   6,847,349  8,593,407 Bonds Payable 
 Medium Term Notes (MTN)   500,000  500,000 Medium Term Notes (MTN)  
 
    7,347,349  9,093,407 

 
Medium Term Notes (MTN) 
 

Medium Term Note (MTN) 

MTN Syariah Mudharabah I Tahun 2018 yang 
diterbitkan dalam 2 seri yaitu terdiri dari Seri A dan 
Seri B dengan masing-masing jangka w aktu  
3 tahun. Dana tersebut diterima pada tanggal  
3 Maret 2018 sebesar Rp 450.000 untuk MTN 
Syariah Mudharabah Seri A dan Rp 50.000 pada 
tanggal 13 Maret 2018 untuk MTN Syariah 
Mudharabah Seri B. 

 Mudharabah MTN Sharia I Year 2018 issued in 
2 series, that consists of Series A and Series B 
with a period of 3 years respectively. The funds are 
received on 3 March 2018 amounting to 
Rp 450,000 for Sharia MTN Series A Mudharabah 
and Rp 50,000 on 13 March 2018 for Sharia MTN 
Series B. 

 
 

Jenis MTN/Type MTN 
 Nilai Nominal/ 

  Nominal Value 
 Tingkat Suku Bunga/ 

Interest Rate 
 Jatuh Tempo/ 

Maturity Date 
 Sisa Jatuh Tempo/ 

Due Date 
MTN Syariah Mudharabah I Seri A/ 
 Mudharabah MTN Sharia I Series A 

 
450,000 

  
7.00% 

  
6 Maret/March 2021 

  
1 tahun/years 2 bulan/months 

         
MTN Syariah Mudharabah I Seri B/ 
 Mudharabah MTN Sharia I Series B 

  
50,000 

  
7.00% 

  
13 Maret/March 2021 

  
1 tahun/years 2 bulan/months 

         
  500,000       

 
Obligasi Bond payables 

 

Jenis/ 
Type 

 

Jangka waktu/ 
Term 

 

Tanggal mulai/ 
Start date 

 

Tanggal jatuh 
tempo/ 

Maturity date 
 

Tingkat bunga tetap 
per tahun/ 

Fixed interest rate 
per annum 

 

Peringkat/ 
Rating 

 
2019 

 
2018 

 

          
 

     
 

 
                

Obligasi XIII Seri C/ 
   Bonds XIII Series C 

 
10 tahun/years 

 
1 Juli/July 2009 

 
1 Juli/July 2019 

 
12.88% 

 
idAAA*) 

 
- 
 

400,000 
 
 

                 
Obligasi Berkelanjutan 

I Tahap I Seri C/ 
        

 

  
 

 
 

 

 Continuous Bonds I 
Phase I Series C 

 
10 tahun/years 

 

11 Oktober/ 
October 2011 

 

11 Oktober/ 
October 2021 

 
9.00% 

 
idAAA*) 

 
500,000 

 
500,000 

 

                 
Obligasi Berkelanjutan 

I Tahap II Seri D/ 
        

 

  
 

 
 

 

 Continuous Bonds I 
Phase II Series D 

 
7 tahun/years 

 

14 Februari/ 
February 2012 

 

14 Februari/ 
February 2019 

 
7.75% 

 
idAAA*) 

 
- 

 
500,000 

 

                 
Obligasi Berkelanjutan 

II Tahap I Seri D/ 
        

 

  
 

 
 

 

 Continuous Bonds II 
Phase I Series D 

 
7 tahun/years 

 
9 Juli/July 2013 

 
9 Juli/July 2020 

 
8.00% 

 
idAAA*) 

 
601,000 

 
601,000 
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22. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 

(lanjutan) 
22.  SECURITIES ISSUED (continued) 

 
Obligasi (lanjutan) Bond payables (continued) 

 

Jenis/ 
Type 

 

Jangka waktu/ 
Term 

 

Tanggal mulai/ 
Start date 

 

Tanggal jatuh 
tempo/ 

Maturity date 
 

Tingkat bunga tetap 
per tahun/ 

Fixed interest rate 
per annum 

 

Peringkat/ 
Rating 

 
2019 

 
2018 

 

                 

 

Obligasi 
Berkelanjutan II 
Tahap II Seri C/ 

        

 

  
 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
II Phase II Series C 

 
5 tahun/years 

 
11 Juli/July 2014 

 
11 Juli/July 2019 

 
9.75% 

 
idAAA*) 

 
- 

 
398,000 

 

                 

 

Obligasi 
Berkelanjutan II 
Tahap III Seri C/ 

        

 

     

 

 

 Continuous Bonds 
II Phase III Series C 

 
5 tahun/years 

 
07 Mei/May 2015 

 
7 Mei/May 2020 

 
9.50% 

 
idAAA*) 

 
1,200,000 

 
1,200,000 

 

                 

 

Obligasi 
Berkelanjutan III 
Tahap I Seri B/ 

        

 

  
 

 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
III Phase I Series B 

 
3 tahun/years 

 

3 Oktober/ 
October 2017 

 

3 Oktober/ 
October 2020 

 
7.40% 

 
idAAA*) 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

                  

 
*)  Berdasarkan surat PT Pef indo tanggal 25 Januar i  2018 

untuk periode y ang berlaku dari tanggal 24 Januari 
sampai 1 Januari 2019 dengan rincian surat sebagai 
berikut: 
RC-042/PEF-DIR/I/2018 
RC-043/PEF-DIR/I/2018 
RC-044/PEF-DIR/I/2018 
RC-045/PEF-DIR/I/2018 
RC-046/PEF-DIR/I/2018  

*)   Based on PT Pefindo’s letter dated 25 January 2018 f or 
period 24 January until 1 January 2019 with the letter 
listed below: 

 
RC-042/PEF-DIR/I/2018 
RC-043/PEF-DIR/I/2018 
RC-044/PEF-DIR/I/2018 
RC-045/PEF-DIR/I/2018 
RC-046/PEF-DIR/I/2018 

 
 Wali amanat untuk penerbitan obligasi adalah 

PT Bank Mega Tbk. Perseroan telah memenuhi 
semua pembatasan yang diw ajibkan serta 
pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 

 The trustee for the bonds issued is PT Bank Mega 
Tbk. The Company has complied with all 
covenants and pay the interest and principal 
amount through Indonesian Central Securities 
Depository (“KSEI”) as scheduled. 

  

                  

 

Obligasi 
Berkelanjutan III 
Tahap I Seri C/ 

        

 

  
 

 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
III Phase I Series C 

 
5 tahun/years 

 

3 Oktober/ 
October 2017 

 

3 Oktober/ 
October 2022 

 
7.70% 

 
idAAA*) 

 
1,000,000 

 

 
1,000,000 

 

 

 
Obligasi 

Berkelanjutan III 
Tahap II Seri A/ 

        

 

  
 

 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
III Phase II Series A 

 
1 tahun/years 

 

16 Maret/ 
March 2018 

 

26 Maret/ 
March 2019 

 
5.80% 

 
idAAA*) 

 
- 

 

 
450,000 

 

 

 
Obligasi 

Berkelanjutan III 
Tahap II Seri B/ 

        

 

  
 

 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
III Phase II Series B 

 
3 tahun/years 

 

16 Maret/ 
March 2018 

 

16 Maret/ 
March 2021 

 
6.90% 

 
idAAA*) 

 
1,050,000 

 

 
1,050,000 

 

 

 
Obligasi 

Berkelanjutan III 
Tahap II Seri C/ 

        

 

  
 

 

 
 

 

 

 Continuous Bonds 
III Phase II Series 
C 

 
5 tahun/years 

 

16 Maret/ 
March 2018 

 

16 Maret/ 
March 2023 

 
7.10% 

 

idAAA*) 
 

2,000,000 

 

 
2,000,000 

 

Obligasi yang beredar/Outstanding bonds  
    

 

  
6,851,000 

 

 
8,599,000 

 
  

Diskonto yang belum diamortisasi/ 
 Unamortised discount 

      

 

  
(3,651) 

 
)  (5,593  ) 

          
 

   
 
  

 
Bersih/Net 

        
 

  
6,847,349  

 
8,593,407  
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22. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 

(lanjutan) 
22.  SECURITIES ISSUED (continued) 

 
Obligasi (lanjutan) Bond payables (continued) 
  
Tabel berikut merupakan informasi mengenai surat 
berharga yang telah jatuh tempo dan dibayar penuh: 

The following table consist of information related to 
securities that has been matured and fully paid: 

 
Jenis/ 
Type 

 

Tanggal mulai/ 
Start date 

 

Tanggal jatuh tempo/ 
Maturity date 

     
Obligasi XIII/Bonds XIII 

 
Obligasi XIII Seri C/Bonds XIII Series C 

 
1 Juli/July 2009 

 
1 Juli/July 2019 

 
Obligasi Berkelanjutan I/Continuous Bond 
 Phase I  

     
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D/ 

     Continuous Bonds I Phase II Series D 
 

14 Februari/February 2012 
 

14 Februari/February 2019 
 

Obligasi Berkelanjutan II/Continuous Bond 
Phase II 

  
      Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C/ 
     Continuous Bonds II Phase II Series C 
 

11 Juli/July 2014 
 

11 Juli/July 2019 
     
Obligasi Berkelanjutan III/Continuous Bond 

Phase III 
     

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A/ 
     Continuous Bonds III Phase II Series A 
 

16 Maret/March 2018 
 

26 Maret/March 2019 
 
 Perseroan telah melakukan pembayaran atas 

obligasi yang sudah jatuh tempo masing-masing 
sebesar Rp 400.000, Rp 500.000, Rp 398.000 dan 
Rp 450.000 untuk Obligasi XIII Seri C, Obligasi 
Berkelanjutan I Tahap II Seri D, Obligasi 
Berkelanjutan II Tahap II Seri C dan Obligasi 
Berkelanjutan III Tahap II Seri A pada tanggal 28 
Juni 2019, 13 Februari 2019, 10 Juli 2019 dan 25 
Maret 2019. 

 The Company has paid the matured bonds 
amounting to Rp 400,000, Rp 500,000, Rp 
398,000 and Rp 450,000 for Bonds XIII Series 
C, Continuous Bonds I Phase II Series D, 
Continuous Bonds II Phase II Series C and 
Continuous Bonds III Phase II Series A on June 
28, 2019, February 13 2019, July 10 2019 and 
March 25 2019. 

 
 
23. PINJAMAN DARI PEMERINTAH 23. LOAN FROM  GOVERNM ENT 
 

 2019  2018  
 
Pinjaman kepada pusat     Loans from government 
 investasi pemerintah  389,833  170,019 investment center 
Surat utang pemerintah  -  164,000 Government bonds 
 
     389,833  334,019 

 
1. Pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah 1. Loans from Government Investment Center  
  
 Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pusat 

Investasi Pemerintah (“PIP”) dengan Perseroan, 
No. PRJ-2/IP/2017 dan No. 339/00013.03/2017, 
tanggal 5 Mei 2017, tentang Pelaksanaan 
Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). 

 Based on the Memorandum of Understanding 
between the Government Investment Center 
(“PIP”) and the Company No. PRJ-2/IP/2017 and 
Number: 339/00013.03/2017, dated 5 May 2017, 
on the Implementation of Ultra Micro Financing 
(UMi). 

  
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

95/PMK.05/2018 tanggal 14 Agustus 2018 
tentang Pembiayaan Ultra Mikro (PMK), maka 
PIP selaku Badan Layanan Umum (BLU) w ajib 
untuk melaksanakan Program Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi), yang bertujuan untuk: 

 Pursuant to Regulation of the Minister of Finance 
No. 95/PMK.05/2018 dated 14 August 2018 
regarding Ultra Micro Financing (PMK), PIP as 
the Public Service Agency (BLU) is obliged to 
implement Ultra Micro Financing Program (UMi), 
which aims to: 

1. Menyediakan fasilitas pembiayaan yang 
mudah dan murah bagi Usaha Mikro. 

1. Provide easy and inexpensive financing 
facility for Micro Business. 

2. Menambah jumlah w irausaha yang 
terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk 
w irausaha baru. 

2. Increase the number of entrepreneurs 
facilitated by the Government including new 
entrepreneurs. 

3. Meningkatkan nilai ekonomis nasabah. 3. Increase customer's economic value. 
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23. PINJAMAN DARI PEMERINTAH (lanjutan) 23. LOAN FROM  GOVERNM ENT (continued) 
 

2. Surat Utang Pemerintah (“SUP”) 2. Government bonds 
  
 Pinjaman pemerintah pusat merupakan Surat 

Utang Pemerintah (“SUP”) sebesar Rp 410.000 
untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil 
(“KUMK”) sesuai dengan Surat Menteri 
Keuangan No. S121/MK.06/2004 tanggal  
14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No. KP-
019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah 
terakhir dengan Persetujuan Perubahan No. 
AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 
2007. Pinjaman tersebut telah jatuh tempo pada 
tanggal 10 Desember 2019 dengan tingkat 
bunga sebesar suku bunga Sertif ikat Bank 
Indonesia berjangka w aktu 3 (tiga) bulan yang 
ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 Loan from state government is Government 
Bonds (“SUP”) amounting to Rp 410,000 for 
Credit Financing Micro and Small Enterprises 
(“KUMK”) in accordance with the Minister of 
Finance No. S121/MK.06/2004 dated 14 April 
2004 and the Loan Agreement No. KP-
019/DP3/2004 dated 14 May 2004, and last 
amended by the Amendment Agreement No. 
AMA-33/KP-019/DP3/2007 dated 8 March 2007. 
The loan has matured on 10 December 2019 
with an interest rate of Bank Indonesia 
Certificates 3 (three) months interest rate, that 
determined every 3 (three) months. 

  
 Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2019 dan 

2018 masing-masing adalah 5,97% dan 5,75% 
per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 
9 Juni, 9 September dan 9 Desember setiap 
tahunnya. 

 Average interest rate during 2019 and 2018 is 
5.97% and 5.75% per year respectively. Interest 
is paid annually on 6 March, 9 June, 9 
September, and 9 December each year. 

 
  
 Pinjaman dari pemerintah ini berisi pembatasan-

pembatasan yang diw ajibkan. Direksi 
berpendapat bahw a Perseroan telah memenuhi 
pembatasan-pembatasan yang diw ajibkan 
tersebut. 

 Loans from government contains mandatory 
restrictions. Directors believes that the Company 
has complied with the required restrictions. 

 
 
24. LIABILITAS IMBALAN KERJA 24. EM PLOYEE BENEFITS LIABILITIES 
 

 2019  2018  
 
Imbalan pensiun dan     Pension benefit and other  

pasca kerja lainnya  1,721,404  814,231 post-employment benefit 
        Other long-term 
Imbalan jangka panjang lainnya  129,312  104,800 employee benefit 
  
     1,850,716  919,031 

 
 Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya terdiri dari 

Program Dana Pensiun, Program Masa Persiapan 
Pensiun, Program Uang Kompensasi Pemutusan 
Hubungan Kerja, Program Santunan Meninggal 
Dunia dan Penghargaan Pensiun, dan Program 
Selisih UU No. 13/2003 dengan DPLK dan Uang 
Pisah. 

 
Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari Program 
Cuti Besar. 

 Pension benefit and other post employement benefit 
consist of Pension Program, Pension Preparation 
Program, Compensation and Termination Program, 
Death Compensation and Pension Reward, and 
Difference on UU No. 13/2003 with DPLK and 
Severance Payment. 

 
 

Other long-term employee benefit consists of Long 
Leave Program. 

 
 Imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh 
aktuaris independen PT Dian Artha Tama dengan 
menggunakan metode projected unit credit. Berikut 
ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam 
laporan aktuarial tertanggal 17 Januari 2020 dan  
22 Februari 2019. 

 Employee benefits for the year ended  
31 December 2019 and 2018 is calculated by an 
independent actuary PT Dian Artha Tama which 
used the projected unit credit method. The following 
are highlights disclosed in the actuarial report dated 
17 January 2020 and 22 Februari 2019. 

 
 Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
 The principal actuarial assumptions used are as 

follows: 
 

 2019  2018  
 

Tingkat diskonto        7.00% - 8.20% 8.00% - 8.50% Discount rate 
Kenaikan gaji di masa datang        5.00% - 7.00% 5.00% - 7.00%  Future salary increaase 
Tingkat kematian        GAM - 1971 AMT - 1949 Mod  Mortality rate 
Usia pension normal        56 tahun/years old 56 tahun/years old  Normal retirement age 
Tingkat cacat        0.01 per tahun/year 0.01 per tahun/year  Disability rate 
Metode        Projected Unit Credit  Projected Unit Credit Method 
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24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 24. EM PLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued) 
 
 Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya  Pension benefits and other post-employment 

benefit 
 
 Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya yang 

diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian 
adalah sebagai berikut: 

 The pension benefits and other post-employment 
benefits recognised in the consolidated statement of 
financial position are as follows: 

 
 2019  2018  

 
Nilai kini kewajiban  2,970,726  2,018,640 Present value of obligation 
Nilai wajar aset program  (1,249,322)  (1,204,409) Fair value of plan assets 
Imbalan pensiun dan     Pension benefits and other 

pasca kerja lainnya - bersih  1,721,404  814,231 post-employment benefit - net 
 
 Mutasi imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya 

bersih adalah sebagai berikut: 
 The movement of net pension benefits and other 

Post employment benefit are as follows: 
 

 2019  

 

Nilai kini 
kewajiban/ 

Present value 
of obligation  

Nilai wajar aset 
program/ 

Fair value of plan 
assets  

Liabilitas imbalan 
pasca kerja/ 

Post-employment 
benefit obligations  

 
Saldo awal tahun  2,018,640  (1,204,409)  814,231 Beginning balance 
Biaya jasa kini   314,847  -  314,847 Current service cost 
Beban/(penghasilan) bunga  162,540  (96,353)  66,187 Interest expense/(income) 
Pengukuran kembali:       Remeasurement: 

 - Imbal hasil atas aset  -  4,953  4,953 Return on plan assets - 
 - Perubahan asumsi        change in demographic -  
  demografis  340,314  -  340,314 assumption  
 - Perubahan asumsi        Change in - 
  keuangan  316,777  -  316,777 financial assumption  
  - Penyesuaian pengalaman       Experience adjustment - 
  kewajiban  (44,648)  -  (44,648) on obligation  

Iuran  -  (35,709)  (35,709) Contribution paid 
Imbalan yang dibayar  (137,744)  82,196  (55,548) Benefit paid 
 

Saldo akhir tahun  2,970,726  (1,249,322)  1,721,404 Ending balance 
 

 2018  

 

Nilai kini 
kewajiban/ 

Present value 
of obligation  

Nilai wajar aset 
program/ 

Fair value of plan 
assets  

Liabilitas imbalan 
pasca kerja/ 

Post-employment 
benefit obligations  

 
Saldo awal tahun  2,130,577  (1,189,782)  940,795 Beginning balance 
Biaya jasa kini   78,861  -  78,861 Current service cost 
Beban/(penghasilan) bunga  150,819  (83,285)  67,534 Interest expense/(income) 
Pengukuran kembali:       Remeasurement: 

 - Imbal hasil atas aset  -  26,046  26,046 Return on plan assets - 
 - Perubahan asumsi        Change in - 
  keuangan  (220,972)  -  (220,972) financial assumption  
  - Penyesuaian pengalaman       Experience adjustment - 
  kewajiban  13,378  -  13,378 on obligation  

Iuran  -  (35,496)  (35,496) Contribution paid 
Imbalan yang dibayar  (134,023)  78,108  (55,915) Benefit paid 
 

Saldo akhir tahun  2,018,640  (1,204,409)  814,231 Ending balance 
 
 Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian 

adalah sebagai berikut: 
 The amounts recognised in the consolidated profit 

or loss are as follows: 
 

 2019  2018  
 

Beban jasa kini   314,847  78,861 Current service cost 
Beban bunga  66,187  67,534 Interest expense 
 
     381,034  146,395  
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24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 24. EM PLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued) 
 
 Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya 

(lanjutan) 
 Pension benefits and other post-employment 

benefit (continued) 
 
 Jumlah yang diakui pada laba rugi komprehensif 

lain adalah sebagai berikut: 
 The amounts recognised in other comprehensive 

income are as follows: 
 

 2019  2018  
 

Imbal hasil aset program  4,953  26,046 Return on plan assets 
Perubahan asumsi demografi   340,314  - Change in demographic assumption 
Perubahan asumsi keuangan  316,777  (220,972) Change in financial assumption 
Penyesuaian     Experience adjustment 
 pengalaman kewajiban  (44,648)  13,378 on obligation 
 
     617,396  (181,548) 

 
 Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program 

pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 
2019 adalah 6,91 tahun (2018: 7,41 tahun). 

 The weighted average duration of the defined 
benefit pension obligation at 31 December 2019 is 
6.91 years (2018: 7.41 years). 

 
 Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat 

selain program dana pensiun yang tidak 
didiskontokan adalah sebagai berikut: 

 Expected maturity analysis of undiscounted other 
than pension fund program benefits is as follows: 

 
 2019  2018  

 
Dalam 1 tahun  958,911  642,005 Within 1 year 
Antara 2 sampai 5 tahun  638,496  368,147 Between 2 and 5 years 
Antara 6 sampai 10 tahun  881,573  632,613 Between 6 and 10 years 
Lebih dari 10 tahun  621,053  480,675 More than 10 years 
 
     3,100,033  2,123,440 
 

 Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pensiun pasti 
dan pasca kerja lainnya untuk perubahan asumsi 
aktuarial pokok adalah sebagai berikut: 

 The sensitivity of the defined benefit pension and 
other post employment benefit to changes in the 
principal actuarial assumptions are as follows: 

 
 2019  

 Perubahan 
asumsi/ 

Change in 
assumption 

 Dampak pada kewajiban imbalan pasti/ 
Impact on defined benefit obligation 

 

 

Kenaikan asumsi/ 
Increase in 
assumption 

 Penurunan asumsi/ 
Decrease in 
assumption 

 

Tingkat diskonto  1%  (340,295)  414,562  Discount rate 
Tingkat kenaikan gaji di  
 masa datang  1%  153,787  (168,701)  Future salary increase 

 
 2018  

 Perubahan 
asumsi/ 

Change in 
assumption 

 Dampak pada kewajiban imbalan pasti/ 
Impact on defined benefit obligation 

 

 

Kenaikan asumsi/ 
Increase in 
assumption 

 Penurunan asumsi/ 
Decrease in 
assumption 

 

Tingkat diskonto  1%  (161,890)  191,000  Discount rate 
Tingkat kenaikan gaji di  
 masa datang  1%  96,158  (86,525)  Future salary increase 
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24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 24. EM PLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued) 

 
 Imbalan kerja jangka panjang lainnya  Other long term employee benefit 

 
 Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang 

lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian adalah sebagai berikut: 

 The movements of other long-term employee benefit 
liabilities recognised in the consolidated statements 
of financial position are as follows: 

 
 2019  2018  

 
Saldo awal  104,800  124,280 Beginning balance 
Jumlah yang dibebankan pada  
 laba rugi  42,507  15,555 Amount charged to profit or loss 
Imbalan yang dibayarkan  (17,995)  (35,035) Benefit paid 
 

Saldo akhir  129,312  104,800 Ending balance 
 

 Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian 
adalah sebagai berikut: 

 The amounts recognised in the consolidated profit 
or loss are as follows: 

 
 2019  2018  

 
Beban jasa kini   32,853  27,329 Current service cost 
Beban jasa lalu - vested  3,457  - Past service cost - vested 
Beban bunga  8,908  9,072 Interest expense 
Pengukuran kembali yang diakui      Remeasurement recognised 
 selama tahun berjalan  (2,711)  (20,846) during the year 
       
     42,507  15,555  
 
 

25. EKUITAS 25. EQUITY 
  

a. Modal saham  a. Share capital  
 

Susunan pemegang saham Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 
sebagai berikut: 

The composition of the Company’s shareholder 
as at 31 December 2019 and 2018 is as follows: 

   
        Jumlah saham      
       ditempatkan dan          
        disetor penuh/    Persentase 
        Total issued    kepemilikan/     
        and fully   Percentage of    Jumlah/     
    Pemegang saham   paid shares    ownership    Total    Shareholder 
 

    Pemerintah Republik            The Government of the 
     Indonesia   6,250,000   100.00%   6,250,000   Republic of Indonesia  
 

b. Pencadangan saldo laba b. Appropriation of retained earnings 
 

 Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham yang diadakan pada tanggal 24 Mei 
2019 No. 585/00013.03/2019, pemegang 
saham menyetujui untuk mengalokasikan 
sejumlah Rp 1.387.540 yang berasal dari hasil 
operasi tahun 2018 untuk cadangan umum 
pada tanggal 31 Desember 2019. 

 Based on the Minutes of Annual General 
Meeting of Shareholders on 24 May 2019 
No. 585/00013.03/2019, the shareholders 
approved to allocate amounting to Rp 1,387,540 
from the 2018 operating result for general 
reserve as at 31 December 2019. 

 
 Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2018 
No. 318/000013.03/2018, pemegang saham 
menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah 
Rp 1.508.051 yang berasal dari hasil operasi 
tahun 2017 untuk cadangan umum pada 
tanggal 31 Desember 2018. 

 Based on the Minutes of Annual General 
Meeting of Shareholders on 2 May 2018 No. 
318/000013.03/2018, the shareholder approved 
to allocate amounting to Rp 1,508,051 from the 
2017 operating result for general reserve as at 
31 December 2018. 
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25. EKUITAS (lanjutan) 25. EQUITY (continued) 
 

c. Pembagian dividen c. Dividend distribution 
 

 Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham yang diadakan pada tanggal 24 Mei 
2019 No. 585/00013.03/2019, pemegang 
saham menyetujui pembagian dividen kas 
sebesar Rp 1.387.540 yang berasal dari hasil 
operasi tahun 2018. Dividen tersebut telah 
dibayar pada tanggal 21 Juni 2019. 

 Based on Minutes of Annual General Meeting of 
Shareholders on 24 May 2019 No. 
585/00013.03/2019, the shareholder approved to 
distribute cash dividend amounting to Rp 
1,387,540 from the 2018 operating result. The 
dividend was paid on 21 June 2019. 

 
 Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2018 
No. 318/000013.03/2018, pemegang saham 
menyetujui pembagian dividen kas sebesar 
Rp 1.005.367 yang berasal dari hasil operasi 
tahun 2017. Dividen tersebut telah dibayar pada 
tanggal 31 Mei 2018. 

 Based on Minutes of Annual General Meeting of 
Shareholders on 2 May 2018 No. 
318/000013.03/2018, the shareholder approved 
to distribute cash dividend amounting to Rp 
1,005,367 from the 2017 operating result. The 
dividend was paid on 31 May 2018. 

  
 
26. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 26. NON-CONTROLLING INTERESTS 
 

 Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset 
bersih entitas anak adalah sebagai berikut: 

 Movements in the non-controlling interests’ share in 
the net asset of the subsidiaries are as follows: 

 
 2019  2018  

 
Saldo awal  2,178  1,823 Beginning balance 
Bagian kepentingan non-pengendali     Net income of subsidiaries 
 atas laba bersih entitas anak  579  401 to non-controlling interests 
Bagian kepentingan     Dividend payment of 

non-pengendali atas pembagian      subsidiaries to non-controlling 
 dividen entitas anak  (71)  (46) interests 
 
Saldo akhir  2,686  2,178 Ending balance 

 
 
27. PENDAPATAN SEWA MODAL DAN 

ADMINISTRASI 
27. INTEREST AND ADM INISTRATION REVENUES 

 
 2019  2018  

 
Usaha gadai  11,189,307  10,233,574 Pawn business 
Usaha non-gadai  1,759,331  971,844 Non-pawn business 
 
     12,948,638  11,205,418 
 
 

 Pendapatan sew a modal dan administrasi 
merupakan pendapatan atas pinjaman yang 
diberikan yang ditentukan berdasarkan golongan 
kredit.  

 Interest and administration income represent 
revenue from loan which are determined by credit 
class.  

 
 
28. PENDAPATAN USAHA LAINNYA 28. OTHER OPERATING REVENUES 

 
 2019  2018  

      
Denda angsuran/keterlambatan kredit  59,439  36,412 Installment fines/late credit 
Tabungan emas  54,499  58,042 Gold savings 
Jasa pembayaran  29,666  29,153 Payment services  
Sewa   22,750  16,969 Rental  
Pendapatan hotel anak perusahaan  20,631  39,441 Revenue from subsidiary’s hotel 
Jasa lainnya  52,608  12,749 Other services 
 
     239,593  192,766 
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28. PENDAPATAN USAHA LAINNYA (lanjutan) 28. OTHER OPERATING REVENUES (continued) 
 

 

 Pendapatan tabungan emas merupakan 
pendapatan yang diperoleh atas jasa titipan emas 
dari produk tabungan emas. Pada tanggal  
31 Desember 2019 dan 2018, jumlah titipan emas 
yang disimpan oleh Perseroan masing-masing 
adalah sebesar 4.299.710,38 gram dan 
2.148.703,06 gram, dan atas emas yang dititipkan 
itu telah diasuransikan terhadap semua risiko 
kerusakan dengan jumlah pertanggungan sebesar 
Rp 1.800.000. 

 Income from gold saving earned from gold deposit 
services of gold saving product. As at  
31 December 2019 and 2018, total deposited gold 
to the Company are amounting to 4,299,710.38 
grams and 2,148,703.06 grams respectively, and 
those deposited gold have been insured against all 
risks of damage, with total insurance coverage 
amounting to Rp 1,800,000. 

 

 
Direksi berkeyakinan bahw a nilai pertanggungan 
diatas cukup untuk menutupi kemungkinan risiko 
kerusakan atas emas yang dititipkan terkait produk 
tabungan emas dan akan mengkaji ulang nilai 
pertanggungan tiap akhir periode. 

The Directors believe that the insurance coverage is 
adequate to cover potential risks of damage of 
deposited gold in relating with gold saving product 
and will review the sum insured every end of period. 

 
 
29. BEBAN PEGAWAI 29. EM PLOYEE EXPENSES 

 
 2019  2018  

 
Tunjangan karyawan  2,536,069  2,090,633 Employee allowances 
Dana pensiun  439,468  176,186 Pension fund 
Gaji pokok  339,729  329,198 Base salary 
Kesejahteraan  187,902  176,884 Welfare 
Pendidikan dan latihan  154,978  92,108 Education and training 
Direksi dan Komisaris  115,175  126,153 Directors and Commissioners 
Pegawai tidak tetap  10,390  29,175 Non-permanent employee 
 
     3,783,711  3,020,337 

 
  
30. BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL 30. INTEREST AND PROFIT SHARING EXPENSES 

 
 2019  2018  

 
Bunga pinjaman bank  1,661,802  1,168,188 Bank loans interest 
Bunga obligasi   581,366  802,245 Bonds interest 
Bagi hasil pinjaman bank  356,541   234,239 Bank loans - profit sharing 
Bagi hasil MTN syariah    34,456  29,175 MTN sharia - profit sharing 
Bunga pinjaman pemerintah  13,574   17,772 Government loans interest 
 
     2,647,739  2,251,619 
 

 
31. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 31. GENERAL AND ADM INISTRATION EXPENSES 

 
 2019  2018  

 
Pegawai outsourcing  717,253  693,864 Outsourcing staff 
Penyusutan aset tetap  306,363   244,369 Fixed asset depreciation 
Beban sewa  272,913  163,168 Rent 
Operasional Perseroan  244,798  176,537 The Company operational 
Administrasi penjualan  119,610  118,188 Operational selling 
Penelitian dan pengembangan  165,606  128,086 Research and development 
Utilitas   150,329  204,763 Utilities 
Perjalanan dinas  78,248  69,678 Official travel 
Konsultan  73,388  79,670 Consultant 
Perlengkapan  59,454  54,446 Supplies 
Amortisasi  58,836  56,798 Amortisation 
Administrasi lain-lain  149,067  219,249 Other administration 

 
     2,395,865  2,208,816  

 
 Beban pegaw ai outsourcing merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh Grup terkait tenaga administrasi, 
tenaga keamanan, tenaga penjualan, dan tenaga 
cleaning service. 

 Outsourcing staff expenses is cost paid by Group in 
relation with administration staff, security staff, sales 
force, and cleaning service staff. 
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32. BEBAN PEMASARAN 32. M ARKETING EXPENSES 

 
 Beban pemasaran merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh Grup terkait dengan kegiatan 
pemasaran dan promosi. Saldo beban pemasaran 
pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-
masing adalah sebesar Rp 170.286 dan Rp 
184.702. 

 Marketing expenses is cost paid by the Group in 
relation with marketing activities and promotions. 
Marketing expenses as at 31 December 2019 and 
2018 are amounting to Rp 170,286 and Rp 184.702 
respectively. 

 
 

33. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI 33. ALLOWANCE FOR IM PAIRM ENT LOSSES 
 
 2019  2018  

 
Pinjaman yang diberikan (Catatan 5)  143,726  148,523 Loans (Note 5) 
Piutang lain-lain (Catatan 6)  2,361  1,269 Other receivable (Note 6) 
Aset lain-lain (Catatan 14)  8,287  14,594 Other assets  (Note 14) 
 
     154,374  164,386 

 
 
34. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH 34. OTHER INCOM E/(EXPENSES) - NET 

 
 2019  2018  

 
        Change in fair value 
Perubahan nilai wajar investasi   (3,492)  7,451 of investment property 
Pendapatan jasa giro  3,062  2,764 Interest on current account 
Kerugian penjualan atau penghapusan      Loss on disposal or write-off 
 aset tetap (Catatan 12)  (3,880)  (351) of fixed assets (Notes 12) 
Lainnya  26,749  18,706 Others 
 
     22,439  28,570 

 
 
35. LABA PER SAHAM 35. EARNINGS PER SHARE 

 
 2019  2018  

 
Laba bersih yang dapat diatribusikan     Net income attributable to 
 kepada Pemilik Entitas Induk  3,107,499  2,775,080 Owners of the parent 
Rata-rata tertimbang saham      The weighted average of shares 
 (lembar)  6,250,000  6,250,000 (shares) 
Laba bersih per lembar saham       Net profit per share 
 dasar/dilusian (nilai penuh)  497,200  444,013 basic/diluted (full amount) 

 
 Tidak terdapat instrumen keuangan yang diterbitkan 

oleh Perseroan yang berdampak dilusian. 
 No financial instruments issued by the Company 

that have a diluted impact. 
 
 
36. PERIKATAN JANGKA PANJANG 36. LONG TERM  AGREEM ENT 
  
 Perikatan dengan PT Harco Indah  Agreement with PT Harco Indah 
 
 Pada tanggal 30 November 2005 berdasarkan Akta 

Notaris Buniarti Tjandra, S.H., No. 6 tanggal 
17 November 2005, PT Harco Indah telah 
menyerahkan gedung Harco Pasar Baru beserta 
fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut 
kepada Perseroan dengan kondisi baik, layak pakai, 
dan semua fasilitas/sarana dapat berfungsi dengan 
baik.  

 On 30 November 2005, based on the Notarial Deed 
of Buniarti Tjandra, S.H. No. 6 dated 17 November 
2005, PT Harco Indah has handed over Harco 
Pasar Baru building and facilities attached to the 
building to the Company in good condition, feasible 
to use and all facilities/amenities are properly 
functioning. 

  
 Selanjutnya gedung Harco Pasar Baru tersebut 

disew akan senilai Rp 32.750 (bersih setelah pajak) 
kepada PT Harco Indah untuk jangka w aktu  
20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 
sampai dengan 30 November 2025) sesuai dengan 
Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta 
Notaris di atas.  

 Furthermore, Harco Pasar Baru building is leased 
amounting to Rp 32,750 (net after tax) to  
PT Harco Indah for a period of 20 years (from  
1 December 2005 until 30 November 2025) in 
accordance to the Letter of Agreement which was 
confirmed by the Notarial Deed stated above. 
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37. INFORMASI SEGMEN 37. SEGM ENT INFORM ATION 
 

a. Segmen usaha a.  Operational segment 
  

 Informasi Perseroan dibagi berdasarkan 
segmen usaha yang terdiri dari: 

The Company’s information based on 
operational segment consists of: 

 
 2019  

 
Konv ensional/ 
Conventional  

Syariah/ 
Sharia  

Jumlah/ 
Total  

 
Aset  56,973,240  7,942,650  64,915,890 Assets 
Liabilitas  36,750,285  5,513,582  42,263,867 Liabilities 

 
Pendapatan usaha  11,253,594  2,180,833  13,434,427 Operating revenues 
Beban usaha  (8,200,382)  (1,025,492)  (9,225,874) Operating expenses 
Pendapatan lain-lain  21,700  739  22,439 Other income 

 
Laba sebelum  

pajak penghasilan  3,074,912  1,156,080  4,230,992 Profit before income tax 
Beban pajak penghasilan  (1,122,914)  -  (1,122,914) Income tax expenses 
 
Laba bersih  1,951,998  1,156,080  3,108,078 Net income 

 
 2018  

 
Konv ensional/ 
Conventional  

Syariah/ 
Sharia  

Jumlah/ 
Total  

 
Aset  46,954,933  5,836,255  52,791,188 Assets 
Liabilitas  28,167,626  4,507,073  32,674,699 Liabilities 

 
Pendapatan usaha  9,886,075  1,578,387  11,464,462 Operating revenues 
Beban usaha  (6,927,074)  (902,786)  (7,829,860) Operating expenses 
Pendapatan lain-lain  28,513  57  28,570 Other income 

 
Laba sebelum  

pajak penghasilan  2,987,514  675,658  3,663,172 Profit before income tax 
Beban pajak penghasilan  (887,691)  -  (887,691) Income tax expenses 

 
   2,099,823  675,658  2,775,481 
 

b. Segmen demografi b. Demographic segment 
 

Informasi Perseroan dibagi berdasarkan segmen 
demografi yang terdiri dari: 

The Company’s information based on 
demographic segment consists of: 

 
Wilayah/ 
Region  

Daerah Operasi/ 
Area of Operation  

Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang/ 
Number of Regional Offices and Branch Offices  

   
Sumatera Pulau Sumatera/ 3 Kantor Wilayah yang terdiri dari 735 Kantor Operasional/ 

  Sumatera Island 3 Regional Offices which consist of 735 Operational Offices 
 

Jawa Pulau Jawa/ 5 Kantor Wilayah yang terdiri dari 1.933 Kantor Operasional/ 
  Java Island 5 Regional Offices which consist of 1,933 Operational Offices 

 
Kalimantan Pulau Kalimantan/ 1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 335 Kantor Operasional/ 

  Kalimantan Island 1 Regional Office which consist of 335 Operational Offices 
 

Bali dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara/ 1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 425 Kantor Operasional/ 
 Nusa Tenggara Bali Island and Nusa Tenggara 1 Regional Office which consist of 425 Operational Offices 

 
Sulawesi, Maluku, Sulawesi, Maluku dan Papua/ 2 Kantor Wilayah yang terdiri dari 695 Kantor Operasional/ 
 dan Papua Sulawesi, Maluku and Papua 2 Regional Offices which consist of 695 Operational Offices 
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37. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 37. SEGM ENT INFORM ATION (continued) 
  

b. Segmen demografi (lanjutan) b. Demographic segment (continued) 
 

 2019 

 Jawa  Sumatera 

 

Kalimantan  

Bali dan/and 
Nusa 

Tenggara  

Sulawesi, 
Maluku 

dan/and 
Papua  

Jumlah/ 
Total 

 
Aset  40,999,349  6,808,992  3,048,860  5,268,000  8,790,689  64,915,890 Assets 
Liabilitas  25,853,324  4,609,639  1,845,626  3,701,940  6,253,338  42,263,867 Liabilities 
 
Pendapatan usaha  6,322,589  2,127,964  1,050,952  1,345,906  2,587,016  13,434,427 Operating income 
Beban usaha  (5,461,076)  (1,205,124)  (549,511)  (673,456)  (1,336,707)  (9,225,874) Operating expenses 
Pendapatan             Other income 
 lain-lain - bersih  23,620  (2,244)  270  127  666  22,439 - net 
 
Laba sebelum pajak  885,133  920,596  501,711  672,577  1,250,975  4,230,992 Profit before tax 
Beban pajak yang             
 tidak dapat             Unallocated 
 dialokasikan            (1,122,914) tax expenses 
 
Laba bersih            3,108,078 Net income 

 

 2018 

 Jawa  Sumatera 

 

Kalimantan  

Bali dan/and 
Nusa 

Tenggara  

Sulawesi, 
Maluku 

dan/and 
Papua  

Jumlah/ 
Total 

 
Aset  48,460,798  1,299,480  721,742  941,824  1,367,344  52,791,188 Assets 
Liabilitas  32,412,061  73,298  33,730  65,033  90,577  32,674,699 Liabilities
  
Pendapatan usaha  5,437,964  1,799,221  900,283  1,144,305  2,182,689  11,464,462 Operating income 
Beban usaha  (4,646,241)  (1,033,629)  (458,632)  (561,025)  (1,130,333)  (7,829,860) Operating expenses 
Pendapatan             Other income 
 lain-lain - bersih  27,536  378  247  (7)  416  28,570 - net 
 
Laba sebelum pajak  819,259  765,970  441,898  583,273  1,052,772  3,663,172 Profit before tax 
Beban pajak yang              
 tidak dapat             Unallocated 
 dialokasikan            (887,691) tax expenses 
 
Laba bersih            2,775,481 Net income 

 
 
38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-

PIHAK BERELASI 
38. RELATED PARTIES BALANCES AND 

TRANSACTIONS 
  

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi a. The nature relationship of related party 
 

Pihak-pihak berelasi/ 
Related parties  

Sifat hubungan/ 
Nature of relationship  

Sifat transaksi/ 
Nature of transaction 

   
PT Pefindo Biro Kredit Entitas asosiasi/ 
  Associate entity Investasi/Investment 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Bank BRIsyariah Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Bank Syariah Mandiri Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
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38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-

PIHAK BERELASI (lanjutan) 
38. RELATED PARTIES BALANCES AND 

TRANSACTIONS (continued) 
  

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi 
(lanjutan) 

a. The nature relationship of related party 
(continued) 

 
Pihak-pihak berelasi/ 

Related parties  
Sifat hubungan/ 

Nature of relationship  
Sifat transaksi/ 

Nature of transaction 
   

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Bank BNI Syariah Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
  under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro/Current account 
  under common control     
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Entitas sepengandali/Entity Rekening giro dan fasilitas kredit  
 unit usaha syariah under common control modal kerja/Current account and 
   working capital credit facility 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Entitas sepengandali/Entity Imbalan jasa pertanggungan/ 
  under common control  Benefits of insurance services 
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Entitas sepengandali/Entity Imbalan jasa pertanggungan/ 
  under common control  Benefits of insurance services 
Perum Jaminan Kredit Indonesia Entitas sepengandali/Entity Imbalan jasa pertanggungan/ 
  under common control  Benefits of insurance services 
PT Hutama Karya (Persero) Entitas sepengandali/Entity Konstruksi hotel/Hotel construction 
  under common control   
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Entitas sepengandali/Entity Pembelian emas/Gold purchasing 
  under common control   
Direksi dan Dew an Pengaw as/ Manajemen kunci Perseroan/ Remunerasi/Remuneration 
 Board of Directors and Supervisory, Key Management of  
  the Company  
Pemerintah pusat/Central government Entitas Induk/Parent Entity Fasilitas kredit modal kerja/ 
    Working capital credit facility 
 

b. Saldo pihak berelasi b. Balance of related parties 
 
 2019  2018  

 
Kas dan setara kas     Cash and cash equivalents 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  169,704  78,792 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 PT Bank Negara Indonesia      PT Bank Negara Indonesia   
  (Persero) Tbk  167,081  31,016 (Persero) Tbk  
 PT Bank Syariah Mandiri   57,524  68,414 PT Bank Syariah Mandiri  
 PT Bank Rakyat Indonesia      PT Bank Rakyat Indonesia   
  (Persero) Tbk  37,320  38,493 (Persero) Tbk  
 PT BRIsyariah Tbk  15,015  11,261 PT BRIsyariah Tbk 
 PT Bank BNI Syariah  8,909  6,087 PT Bank BNI Syariah 
 PT Bank Tabungan Negara      PT Bank Tabungan Negara   
  (Persero) Tbk  1,143  500 (Persero) Tbk  
 PT Bank Tabungan Negara      PT Bank Tabungan Negara   
  unit usaha syariah  209  4 sharia business unit  
  
     456,905  234,567 
 
Persentase terhadap      Percentage of 
 jumlah aset  0.70%  0.44% total assets  
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38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-

PIHAK BERELASI (lanjutan) 
38. RELATED PARTIES BALANCES AND 

TRANSACTIONS (continued) 
 

b. Saldo pihak berelasi (lanjutan) b. Balance of related parties (continued) 
 

 2019  2018  
 
Piutang lain-lain - bersih     Other receivables - net 
 PT Hutama Karya (Persero) Tbk  327  327 PT Hutama Karya (Persero) Tbk  
 PT Asuransi Jasa Indonesia      PT Asuransi Jasa   
  (Persero)   228  4,552 Indonesia (Persero)  
 
     555  4,879  
 
Persentase terhadap      Percentage of 
 jumlah aset  0.00%  0.01% total assets 
 
Pinjaman bank     Bank loans 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  9,523,024  6,173,123 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 PT Bank Negara Indonesia      PT Bank Negara Indonesia   
  (Persero) Tbk  4,632,373  4,064,271 (Persero) Tbk  
 PT Bank Rakyat Indonesia      PT Bank Rakyat Indonesia   
  (Persero) Tbk  2,751,793  687,042 (Persero) Tbk  
 PT Bank Syariah Mandiri   1,349,529  899,067 PT Bank Syariah Mandiri  
 PT Bank BRIsyariah Tbk  700,000  400,000 PT Bank BRIsyariah Tbk 
 PT BNI Syariah  500,000  500,000 PT BNI Syariah  
  
     19,456,719  12,723,503 
  
Persentase terhadap     Percentage of 
 jumlah liabilitas  46.04%  38.96% total l iabil ities  
 
Pinjaman dari pemerintah     Loan from government 
 Pusat Investasi Pemerintah   389,833  170,019 Government Investment Center 
 Surat utang Pemerintah  -  164,000 Government bonds  
  

      389,833   334,019 
Persentase terhadap     Percentage of 
 jumlah liabilitas  0.92%  1.02% total l iabil ities  
 
Surat berharga yang diterbitkan     Securities issued 
 Obligasi  1,768,200  5,350,400 Bonds payable  
 Medium Term Notes   500,000  500,000 Medium Term Notes 
      
     2,268,200  5,850,400 
  
Persentase terhadap     Percentage of 
 jumlah liabilitas  5.37%  17.90% total l iabil ities 
   
Biaya bunga bank     Interest expense on bank 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  599,707  416,843 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 PT Bank Negara Indonesia      PT Bank Negara Indonesia   
  (Persero) Tbk  343,840  259,316 (Persero) Tbk  
 PT Bank Rakyat Indonesia      PT Bank Rakyat Indonesia   
  (Persero) Tbk  158,865  121,468 (Persero) Tbk  
 PT Bank Syariah Mandiri   85,702  50,312 PT Bank Syariah Mandiri  
 PT Bank BRIsyariah Tbk  41,854  30,457 PT Bank BRIsyariah Tbk 
 PT BNI Syariah  32,202  14,146 PT BNI Syariah  
  
     1,262,170  892,542 
  
Persentase terhadap     Percentage of 
 jumlah beban  13.68%  11.40% total expense  
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38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-

PIHAK BERELASI (lanjutan) 
38. RELATED PARTIES BALANCES AND 

TRANSACTIONS (continued) 
 

 Transaksi dengan pihak-pihak berelasi 
menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi 
yang disepakati oleh para pihak. 

 Transactions with related parties are using policy 
and terms of the transaction price agreed upon by 
the parties. 

 
 
39. MANAJEMEN RISIKO  39. RISK M ANAGEM ENT  
 

Pengelolaan risiko dimulai dari proses identif ikasi, 
mengukur, memantau serta mengendalikan risiko 
yang ada agar tidak berdampak besar terhadap 
sasaran/tujuan Perseroan. Penerapan Manajemen 
Risiko yang baik dapat melindungi Perseroan dari 
ancaman kegagalan dalam melaksanakan kegiatan 
bisnis dan memberikan nilai tambah (value added) 
yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan. 

Risk management starts from the process of 
identifying, measuring, monitoring and controlling 
existing risks so as not to have a major impact on 
the Company's goals/objectives. A good application 
of Risk Management can protect the Company from 
the threat of failure in carrying out business activities 
and provide added value that can be used in 
decision making. 

  
Untuk menyempurnakan pelaksanaan penerapan 
Manajemen Risiko, Perseroan mengembangkan 
tools yang digunakan, mengevaluasi dan 
memperbaiki setiap kelemahan pada proses, 
maupun terhadap pengembangan sumber daya 
manusia sebagai kunci implementasi Penerapan 
Manajemen Risiko, mengingat faktor risiko memiliki 
sifat dinamis mengikuti perkembangan aktivitas 
operasional bisnis Perseroan. 

To improve the implementation of Risk 
Management, the Company develops tools that are 
used, evaluates and corrects any weaknesses in the 
process, as well as the development of human 
resources as the key to implementing Risk 
Management, considering that risk factors have a 
dynamic nature following the development of the 
Company's business operational activities. 

  
Sesuai dengan Pedoman Penerapan Manajemen 
Risiko, Grup melakukan pengelolaan atas 6 (enam) 
jenis risiko, yaitu risiko Operasional, Strategi, Pasar, 
Hukum, Tata Kelola dan Reputasi dengan uraian 
sebagai berikut: 

In accordance with the Risk Management 
Implementation Guidelines, the Group manages 6 
(six) types of risks, namely Operational, Strategy, 
Market, Legal, Governance and Reputation risks 
with the following description as follows: 

 
1. Risiko operasional 1. Operational risk  
  
 Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan 

karena ketidakcukupan dan/atau kurang 
berfungsinya proses internal, adanya kesalahan 
atau penyalahgunaan w ew enang oleh karyaw an, 
kegagalan sistem, bencana alam, dan masalah 
lainnya yang dapat mempengaruhi operasional 
Grup. Untuk memastikan penerapan manajemen 
risiko terhadap risiko operasional yang efektif di 
seluruh unit kerja. 

 Operational risks are risks caused by inadequate 
and/or inadequate internal processes, errors or 
allegations of authority by employees, system 
failures, natural disasters, and other problems 
that may affect the Group's operations. To 
ensure the implementation of risk management 
to effective operational risks across all work 
units. 

  
 Risiko operasional di antaranya memiliki sub-

risiko sebagai berikut: 
 Operational risks include the following sub -risks: 

  
a. Risiko kredit a. Credit risk 
  
  Risiko kredit adalah risiko yang muncul akibat 

kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 
memenuhi kew ajiban kepada Grup. 

 Credit risk is a risk that arises from the failure 
of debtors and/or other parties in fulfilling 
obligations to the Group. 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 
 

39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 
 

 Risiko operasional di antaranya memiliki sub-
risiko sebagai berikut: (lanjutan) 

 Operational risks include the following sub-risks: 
(continued) 

 
a. Risiko kredit (lanjutan) a. Credit risk (continued) 

 
  Sumber risiko kredit adalah komposisi 

portofolio piutang pembiayaan dan tingkat 
konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran 
pembiayaan yang tidak memadai, kualitas 
piutang pembiayaan rendah, kecukupan 
pencadangan yang dilakukan Grup tidak 
memadai, dan adanya faktor eksternal yang 
dapat berdampak pada kemampuan debitur 
dalam memenuhi kew ajibannya. 

Sources of credit risk are the composition of 
financing receivables portfolios and high 
levels of concentration, inadequate financing 
disbursement strategies, low quality of 
financing receivables, insufficient provision of 
reserves carried out by the Group, and the 
presence of external factors that can impact 
on the ability of debtors to meet their 
obligations. 

 
I.  Proses pencairan kredit I. Credit disbursement process 

  
Portofolio pinjaman yang disalurkan Grup 
masih didominasi oleh kredit berbasis 
gadai. Adanya barang atau agunan yang 
dijadikan jaminan oleh kreditur memiliki 
nilai likuiditas yang relatif  tinggi sehingga 
dapat dijual ketika kreditur w anprestasi. 
Sedangkan, kredit berbasis f idusia 
menggunakan asuransi kredit untuk kredit 
yang tidak dijamin dengan agunan 
kebendaan. Bentuk pengaw asan yang 
dilakukan oleh Pemimpin Unit Kerja 
maupun Auditor Internal dilakukan secara 
baik dan terus menerus. 

The loan portfolio disbursed by the Group 
is still dominated by mortgage-based 
loans. The existence of goods or 
collateral that is used as collateral by the 
creditor has a relatively high liquidity 
value so that it can be sold when the 
creditor default. Whereas, fiduciary-based 
credit uses credit insurance for loans that 
are not guaranteed by material collateral. 
The form of supervision carried out by the 
Work Unit Leader and Internal Auditor is 
carried out properly and continuously. 
 

  
Perubahan proses bisnis berbasis f idusia 
menjadi digital yaitu dengan 
menggunakan aplikasi Pegadaian Four 
Digital (“P4D”) yang pengolahan datanya 
sudah terintegerasi dengan data eksternal 
seperti Kependudukan dan Catatan Sipil 
(“Dukcapil”), Pefindo dan PT Jasaraharja 
Putera. 

The change in fiduciary-based business 
processes to digital is by using the 
Pegadaian Four Digital (“P4D”) 
application, when data processing has 
been integrated with external data such 
as Kependudukan dan Catatan Sipil 
(“Dukcapil”), Pefindo and PT Jasaraharja 
Putera. 

 
II.  Kredit jatuh tempo mengalami penurunan   

nilai/kualitas kredit 
II.   Matured loans experience a decrease in 

credit value/quality 
  
Kredit jatuh tempo adalah kredit yang 
telah melew ati batas w aktu tertentu untuk 
segera dapat diselesaikan. Ketika kredit 
tidak dapat diselesaikan oleh kreditur, nilai 
agunan yang dijadikan sebagai jaminan 
dapat mengalami penurunan nilai akibat 
beberapa faktor seperti penurunan harga 
emas untuk kredit berbasis gadai dan 
turunnya harga jual untuk barang jaminan 
bergerak. 

 
 

Matured loan is loan that has passed a 
certain time limit to be completed 
immediately. When credit cannot be 
settled by the creditor, the value of 
collateral that is used as collateral can 
experience a decline in value due to 
several factors such as a decrease in the 
price of gold for loans based on pawn and 
a decrease in the selling price of movable 
collateral. 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 
 

1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 
 

a. Risiko kredit (lanjutan) a. Credit risk (continued) 
 

II. Kredit jatuh tempo mengalami penurunan   
nilai/kualitas kredit (lanjutan) 

II.   Matured loans experience a decrease in 
credit value/quality (continued) 

 
Untuk memitigasi potensi kerugian yang 
diakibatkan penurunan kualitas kredit, 
Grup membentuk CKPN secara kolektif 
dan individual. Kredit berbasis gadai 
menggunakan metode net flow rate yaitu 
menganalisa tingkat kerugian pada 
periode kredit tertentu dan menggunakan 
Harga Dasar Lelang Emas (“HDLE”) dan 
Standar Taksiran Logam (“STL”) 3 (tiga) 
tahun terakhir untuk mendapatkan 
average loss. Sedangkan, untuk kredit 
berbasis angsuran atau f idusia 
menggunakan metode analisis migrasi 
(migration of analysis) secara kolektif, 
yaitu dengan menganalisa pergeseran 
kolektibilitas pada periode tertentu untuk 
menentukan kemungkinan gagal bayar 
(probability of default) dan menggunakan 
data historis 1 (satu) tahun terakhir. 

To mitigate potential losses resulting from 
a decrease in credit quality, the Group 
forms a collective and individual CKPN. 
Loans based on pawn uses the net flow 
rate method, which is analysing the level 
of loss in a particular credit period and 
using the Basic Gold Auction Price 
(“HDLE”) and the Metal Estimation 
Standard (“STL”) for the last 3 (three) 
years to obtain average loss. Whereas, 
installments or fiduciary loans use the 
method of collective migration of analysis 
by analysing collectability shifts in a 
certain period to determine the probability 
of default and using historical data for the 
past 1 (one) year. 

  
Dalam proses pemberian kredit, penaksir 
melakukan penilaian barang agunan 
sebagai dasar untuk menentukan besaran 
pinjaman, sedangkan kredit berbasis 
f idusia menggunakan asuransi kredit 
untuk kredit yang tidak dijamin dengan 
agunan kebendaan. Dalam proses bisnis 
yang dikelola, Grup sudah menerapkan 
manajemen risiko yang baik dengan 
adanya mitigasi risiko kredit, sehingga 
potensi terjadinya kerugian relatif  kecil. 

In the process of granting credit, the 
estimator evaluates collateral goods as a 
basis for determining the amount of the 
loan, while fiduciary-based loans use 
credit insurance for loans that are not 
guaranteed by material collateral. In 
managed business processes, the Group 
has implemented good risk management 
with the existence of credit risk mitigation, 
so the potential for the occurrence of 
losses is relatively small. 

 
III. Konsentrasi risiko instrumen keuangan 

dengan eksposur risiko kredit 
III. Concentration of risks of financial 

instruments with credit risk expsoure 
  
Tabel berikut menggambarkan eksposur 
maksimum risiko kredit Grup (setelah 
dikurangi CKPN) adalah sebagai berikut: 

The following table breaks down the 
Group’s maximum exposure to credit risk 
(net of CKPN) is as follows: 

 
 2019  2018  

 
ASET     ASSETS 
Kas dan setara kas  504,412  265,008 Cash and cash equivalents 
Pinjaman yang diberikan -      
 bersih  50,366,150  40,856,110 Loans - net 
Pendapatan yang 
 masih harus diterima  2,066,371   1,745,823 Accrued income 
Aset lain-lain - bersih  -  1,497 Other assets - net 
Piutang lain-lain - bersih  28,226  15,666 Other receivables - net 
 
     52,965,159  42,884,104 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 

 
 Risiko operasional di antaranya memiliki sub-

risiko sebagai berikut: (lanjutan) 
 Operational risks include the following sub-risks: 

(continued) 
 

a. Risiko kredit (lanjutan) a. Credit risk (continued) 
 

i.  Sektor geografis 
 

Tabel berikut menggambarkan rincian 
eksposur kredit maksimum Grup pada 
nilai tercatat, yang dikategorikan 
berdasarkan area geografis pada tanggal 
31 Desember 2019 dan 2018: 

i. Geographic sectors 
 
The following table breaks down the 
Group’s maximum credit exposure at 
their carrying amounts, as categorised by 
geographic region as at 31 December 
2019 and 2018: 

 
31 Desember/December 2019 

Sumatera  
 

 Jawa 
 

 Kalimantan  
 

 Bali dan/and 
Nusa Tenggara  

 

 Sulawesi, 
Maluku 

dan/and Papua  
 

Jumlah/Total  
 

Kas dan              Cash and cash 
 setara kas  5,985  480,256  2,990  5,222  9,959  504,412 equivalents 
Pinjaman yang             
 Diberikan - bersih  7,992,426  23,639,749  3,985,810  4,976,324  10,249,611  50,843,920 Loans 
Pendapatan yang 
 masih harus             Accrued 
 diterima  313,371  959,120  155,647  212,207  426,026  2,066,371 income 
               Other 
Piutang lain-lain   7,763  28,270  3,075  2,589  17,239  58,936 receivables 
Aset lain-lain  -  123,540  -  -  -  123,540 Other assets 
               
Jumlah  8,319,545  25,230,935  4,147,522  5,196,342  10,702,835  53,597,179 Total 
         
Dikurangi:             Less: 
 Cadangan              Allowance for 
  kerugian             impairment  
  penurunan nilai  (21,580)  (557,124) (10,069)  (10,593)  (32,654)  (632,020) losses  
                
    8,297,965  24,673,811  4,137,453  5,185,749  10,670,181  52,965,159  

 
31 Desember/December 2018 

Sumatera  
 

 Jawa 
 

 Kalimantan  
 

 Bali dan/and 
Nusa Tenggara  

 

 Sulawesi, 
Maluku 

dan/and Papua  
 

Jumlah/Total  
 

Kas dan              Cash and cash 
 setara kas  5,786  241,449  1,914  4,995  10,864  265,008 equivalents 
Pinjaman yang             
 diberikan  6,517,234  19,656,428  3,182,152  3,995,127  7,839,213  41,190,154 Loans 
Pendapatan yang 
 masih harus             Accrued 
 diterima  267,402  823,809  131,443  176,043  347,126  1,745,823 income 
               Other 
Piutang lain-lain  8,080  13,835  2,570  3,534  15,996  44,015 receivables 
Aset lain-lain   -  116,750  -  -  -  116,750 Other assets 
   
Jumlah  6,798,502  20,852,271  3,318,079  4,179,699  8,213,199  43,361,750 Total 
              
Dikurangi:             Less: 
 Cadangan              Allowance for 
  kerugian             impairment  
  penurunan nilai  (22,090)  (400,592) (5,122)  (7,836)  (42,006)  (477,646) losses  
                
    6,776,412  20,451,679  3,312,957  4,171,863  8,171,193  42,884,104  
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 

 
 Risiko operasional di antaranya memiliki sub-

risiko sebagai berikut: (lanjutan) 
 Operational risks include the following sub-risks: 

(continued) 
 

a. Risiko kredit (lanjutan) a. Credit risk (continued) 
 

ii.  Kualitas kredit dari aset keuangan  
 

ii. Credit quality of financial assets 

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 
2018, eksposur risiko kredit atas aset 
keuangan berdasarkan kualitas aset 
keuangan terbagi atas:  

As at 31 December 2019 and 2018, 
credit risk exposure relating to financial 
assets based on quality of financial 
assets are divided as follows: 

 
31 Desember/December 2019 

Belum jatuh 
tempo 

atau tidak 
mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Neither past 

due 
nor impaired  

Telah jatuh 
tempo 

tetapi tidak 
mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Past due but 

not 
impaired  

Mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Impaired  

Penyisihan 
piutang tak 

tertagih/ 
Provision 

for 
doubtful 
account  

Jumlah/ 
Total 

 
            Cash and cash 

Kas dan setara kas  504,412  -  -  -  504,412 equivalents 
Pinjaman yang diberikan - 
 bersih  46,698,782  3,261,219  883,919  (477,770)  50,366,150 Loans - net 
Pendapatan yang masih  
 harus diterima  1,927,836  75,219  63,316  -  2,066,371 Accrued income: 
Piutang lain-lain - bersih  28,226  -  30,710  (30,710)  28,226 Other receivables - net 
Aset lain-lain - bersih  -  -  123,540  (123,540)  - Other assets - net 

   
   49,159,256  3,336,438  1,101,485  (632,020)  52,965,159 
 

31 Desember/December 2018 
Belum jatuh 

tempo 
atau tidak 
mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Neither past 

due 
nor impaired  

Telah jatuh 
tempo 

tetapi tidak 
mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Past due but 

not 
impaired  

Mengalami 
penurunan 

nilai/ 
Impaired  

Penyisihan 
piutang tak 

tertagih/ 
Provision 

for 
doubtful 
account  

Jumlah/ 
Total 

 
            Cash and cash 

Kas dan setara kas  265,008  -  -  -  265,008 equivalents 
Pinjaman yang diberikan - 
 bersih  38,518,701  2,027,387  644,066  (334,044)  40,856,110 Loans - net 
Pendapatan yang masih  
 harus diterima  1,632,548  34,122  79,153  -  1,745,823 Accrued income 
Piutang lain-lain - bersih   15,666  -  28,349  (28,349)  15,666 Other receivables -net 
Aset lain-lain - bersih  1,497  -  115,253  (115,253)  1,497 Other assets - net 

   
   40,433,420  2,061,509  866,821  (477,646)  42,884,104 

  
iii.  Agunan iii. Collateral 
  
 Dalam kegiatan bisnis Perseroan berbasis 

gadai, adanya jaminan kebendaan yang 
dijadikan agunan dalam memperoleh 
pinjaman. Potensi risiko yang muncul 
yaitu adanya barang palsu untuk jaminan 
perhiasan emas, barang elektronik 
dengan kualitas rendah dan BPKB 
kendaraan bermotor palsu. Perseroan 
meningkatkan kompetensi Penaksir 
dalam menilai agunan secara berkala dan 
melakukan kerjasama dengan instansi 
pemerintah dalam hal pengecekan 
keabsahan kendaraan bermotor. Untuk 
kredit berbasis f idusia adanya BPKB 
dijadikan jaminan dan f isik kendaraan 
dipinjamankan kembali kepada kreditur 
untuk menunjang kelancaran aktif itas 
usahanya, Perseroan menghadapi 
potensi risiko hilang atau rusaknya f isik 
kendaraan tersebut. Tim mikro selalu 
melakukan kunjungan ke nasabah secara 
berkala dengan maksud untuk 
memastikan kondisi f isik kendaraan masih 
dalam keadaaan utuh dan baik. 

In the Company's business activities 
based on pawn, there is a material 
guarantee that is used as collateral in 
obtaining loans. The potential risk that 
arises is the existence of counterfeit 
goods to guarantee gold jewelry, low 
quality electronic goods and fake motor 
vehicle BPKB. To mitigate so that it does 
not occur, the Company increases the 
competence of estimators in assessing 
collateral regularly and cooperating with 
government agencies in checking the 
validity of motorised vehicles. For 
fiduciary loans, the existence of BPKB is 
used as collateral and the physical 
vehicle is loaned back to the creditor to 
support the smooth running of the 
business, the Company faces the 
potential risk of physical loss or damage 
to the vehicle. In mitigating so that it does 
not occur, the micro team always visits 
customers regularly with the intention to 
ensure the physical condition of the 
vehicle is still intact and good. 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 

 
b. Risiko likuiditas b. Liquidity risk 

 
Risiko likuiditas adalah risiko akibat 
ketidakmampuan Grup untuk memenuhi 
kew ajiban keuangan yang jatuh tempo dari 
sumber pendanaan arus kas dan/atau dari 
aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 
diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan 
kondisi keuangan Grup. 

Liquidity risk is the risk that arises because of 
the Group’s inability to meet the financial 
liability that is due from cash flow funding 
source and/or from high quality liquid assets 
that can be encumbered, without disrupting 
the Group’s activity and financial condition. 

 
Tabel di baw ah ini menunjukan sisa jatuh 
tempo dari liabilitas keuangan Grup 
berdasarkan pada arus kas kontraktual tidak 
terdiskonto: 

The tables below show the remaining 
maturities of the Group’s financial liabilities 
based on contractual undiscounted cash 
flows: 

 
31 Desember/December 2019 

Tidak memiliki 
kontrak jatuh 

tempo/ 
No maturity 

contract  

 
Kurang dari  

1 tahun/ 
Less than  

1 year  

 
Lebih dari   
1 tahun/ 

More than  
1 year  

 
 
 

Jumlah/ 
Total 

 
Liabilitas keuangan             Financial liabilities 
 
Pinjaman bank  -  29,922,861  3,149  29,926,010   Bank loans 
Utang usaha   -  456,355  -  456,355 Trade payables 
Utang kepada nasabah  -  224,050  -  224,050 Payable to customers 
Surat berharga y ang               
 diterbitkan   -  2,746,257  5,542,163  8,288,420 Securities issued 
Liabilitas lain-lain  -    210,506  49,063    259,569 Other liabilities 
Akrual   -  1,485,313  79,610  1,564,923 Accrued expenses 
Pinjaman dari           Loans from 
 pemerintah   -  183,014  227,335  410,349 government 
 
     -  35,228,356  5,901,320  41,129,676  

 
31 Desember/December 2018 

Tidak memiliki 
kontrak jatuh 

tempo/ 
No maturity 

contract  

 
Kurang dari  

1 tahun/ 
Less than  

1 year  

 
Lebih dari   
1 tahun/ 

More than  
1 year  

 
 
 

Jumlah/ 
Total 

 
Liabilitas keuangan             Financial liabilities 
 
Pinjaman bank  -  20,196,761   -  20,196,761   Bank loans 
Utang usaha   -  329,101  -  329,101 Trade payables 
Utang kepada nasabah  -  133,052  -  133,052 Payable to customers 
Surat berharga y ang               
 diterbitkan   -  2,342,496   8,287,270  10,629,766 Securities issued 
Liabilitas lain-lain  -  138,074  43,858   181,932 Other liabilities 
Akrual   -  1,232,855   79,610   1,312,465 Accrued expenses 
Pinjaman dari           Loans from 
 pemerintah   -  240,172   102,300   342,472  government 
 
     -  24,612,511  8,513,038  33,125,549  
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
1. Risiko operasional (lanjutan) 1. Operating risk (continued) 

 
c.  Risiko sumber daya manusia c. Human resources risk 

 
 Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan 

aset penting Grup, semakin banyak 
produk/jasa yang ditaw arkan Grup semakin 
tinggi nilai dan peran sumber daya manusia. 
Kualitas, kompetensi dan profesionalisme 
merupakan hal penting bagi perusahaan 
dalam memajukan lini bisnisnya. Untuk 
mencegah fraud oleh karyaw an, Grup 
menyusun struktur organisasi yang 
didalamnya memiliki unsur perencanaan, 
unsur pengorganisasian, unsur pelaksanaan 
dan unsur pengendalian. Selain itu, adanya 
sistem insentif/penghargaan dan punishment 
yang efektif, serta adanya larangan untuk 
rangkap jabatan. 

 
 

 Human resources (“SDM”) are an important 
asset of the Group, the more 
products/services offered by the Group, the 
higher the value and role of human 
resources. Quality, competence, and 
professionalism are important for companies 
in advancing their business lines. To prevent 
fraud by employees, the Group prepares an 
organizational structure that includes 
planning, organizing, implementing and 
controlling elements. In addition, there is an 
effective system of incentives/rewards and 
punishment, as well as a prohibition on 
concurrent positions. 

d. Risiko sistem teknologi informasi d. Information technology system risk 
 

 Sistem teknologi informasi secara terus 
menerus dikembangkan dan dan diperbaiki, 
salah satunya dari sisi Governance sudah 
mengacu pada Standar ISO 27001. Dalam 
kegiatan aktivitas operasional teknologi 
informasi, Grup memiliki Data Recovery 
Center (“DRC”) yang dipusatkan di Surabaya, 
Jaw a Timur. Secara berkala minimal setahun 
sekali dilakukan proses swing yaitu 
memindahkan data center yang ada di 
Jakarta ke data center di Surabaya untuk 
memastikan proses pemindahan tidak 
terdapat kendala yang signif ikan. 

 The information technology system is 
continuously being developed and improved, 
one of which is from the Governance side, it 
refers to ISO 27001 Standards. In its 
Information Technology operational activities, 
the Company has a Data Recovery Center 
(“DRC”) which is centered in Surabaya, East 
Java. A swing process is performed at least 
once a year, i.e. moving the data center in 
Jakarta to the data center in Surabaya to 
ensure there is no significant obstacle in the 
transfer process. 

 
2. Risiko strategi 2. Strategy risk  
  

Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat 
ketidaktepatan Grup dalam pengambilan 
dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi 
serta kegagalan dalam mengantisipasi 
perubahan lingkungan bisnis. 

Strategy risk is the risk that arises due to the 
inaccuracy of the Group in making and/or 
implementing a strategic decision and failure to 
anticipate changes in the business environment. 

  
Identif ikasi risiko strategi dilakukan berdasarkan 
faktor-faktor risiko yang melekat pada setiap 
level strategi bisnis, level korporat, level bisnis, 
dan level fungsional. Pada tingkat fungsional 
seperti aktivitas perkreditan, tresuri dan 
investasi, serta operasional dan jasa. 
Pengukuran risiko strategi dan parameter 
pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja 
Grup yaitu dengan membandingkan hasil aktual 
dengan target yang telah ditetapkan. 

Strategy risk identification is carried out based on 
the risk factors inherent at each level of the 
business strategy, corporate level, business 
level, and functional level. At the functional level 
such as credit, treasury and investment 
activities, as well as operations and services. 
Risk measurement strategies and measurement 
parameters are carried out based on Group 
performance by comparing actual results with 
predetermined targets. 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 
  

2. Risiko strategi (lanjutan) 2. Strategy risk (continued) 
  

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 
tentang Usaha Pergadaian dan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dan perkembangan bisnis layanan pemberi 
pinjaman berbasis teknologi atau fin-tech juga 
menjadi salah satu pesaing utama. Grup 
melakukan transformasi melalui strategi G-Star, 
salah satunya yaitu dengan mengembangkan 
bisnis berbasis teknologi digital. Selain itu juga 
mengembangkan produk-produk sesuai dengan 
kebutuhan pasar dan perkembangan zaman. 

 With the enactment of the Financial Services 
Authority Regulation Number 31/POJK.05/2016 
concerning Pawnshop Businesses and Law 
Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of 
Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition and the development of technology-
based business services or fin-tech lenders also 
become one of the main competitors. The Group 
is transforming through the G-Star strategy, one 
of which is by developing digital technology-
based businesses. It also develops products 
following market needs and changing times. 

 
3. Risiko pasar 3. M arket risk  

 
Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan oleh 
terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti 
nilai agunan terutama harga emas dan gejolak 
pasar yang dapat mempengaruhi tingkat suku 
bunga pinjaman. 

Market risk is the risk caused by the movement 
of market variables, such as the value of 
collateral, especially the price of gold and market 
turmoil that may affect the interest rate on the 
loan. 

 
 Risiko pasar memiliki sub risiko sebagai berikut:  Market risk has a sub risk as follows: 
  

a. Risiko f luktuasi harga emas a. Gold price fluctuation risk 
  

 Portofolio kredit Perseroan sebagian besar 
berupa kredit gadai dan bisnis emas yang 
sangat dipengaruhi oleh f luktuasi harga 
emas. Fluktuasi harga emas berdampak 
pada tingkat Non Performing Loan (“NPL”) 
serta mempengaruhi perilaku masyarakat 
dalam bertransaksi emas di Perseroan. Pada 
31 Desember 2019, harga rata-rata emas 
adalah USD 1,408 (nilai penuh) per troy 
ounce (31 Desember 2018: USD 1.252 per 
troy ounce). Tren harga emas naik sepanjang 
Tahun 2019, dengan harga tertinggi USD 
1.546,10 (nilai penuh) per troy ounce terjadi 
pada bulan September 2019 dan harga 
terendah USD 1.269,50 (nilai penuh) per troy 
ounce terjadi pada bulan April 2019. 
Kenaikan harga emas sejalan dengan 
kenaikan kurs Dollar terhadap Rupiah. 

  The Company's loan portfolio is derived from 
mortgage loans and gold business which is 
influenced by the fluctuations of gold’s price. 
Fluctuations in gold prices impact on Non 
Performing Loan (“NPL”) levels and influence 
people's behavior in gold transactions in the 
Company. As at 31 December 2019, the 
average gold price was USD 1,408 (full 
amount) per troy ounce (31 December 2018: 
USD 1,252 per troy ounce). The trend of gold 
prices rose throughout 2019, with the highest 
price of USD 1,546.10 (full amount) per troy 
ounce occured in September 2019 and the 
lowest price of USD 1,269.50 (full amount) 
per troy ounce occurred in April 2019. The 
increment in gold price was inline with the 
increment of USD rates.  

 
 Beberapa faktor fundamental yang membuat 

harga emas berfluktuasi pada 2019 adalah: 
 Some of the fundamental factors that make 

the price of gold fluctuated in 2019 are: 
- Nilai tukar US Dollar, kebijakan suku 

bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) 
dan kebijakan luar negeri Pemerintah 
Amerika Serikat; 

- Perang dagang antara Amerika Serikat 
dengan Tiongkok; 

- Produksi Emas Dunia; dan 
- Jumlah cadangan emas Bank-Bank 

Sentral Dunia. 
 

- US Dollar exchange rate, United States 
Central Bank (US) interest rate policy, 
and United States Government foreign 
policy; 

- A trade war between the United States 
and China; 

- World Gold Production; and  
- Amount of gold reserves of the World 

Central Banks. 

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank 
Sentral Amerika Serikat (AS) dan pengetatan 
kebijakan moneter oleh bank-bank sentral 
negara lain masih menjadi sentimen utama 
yang mempengaruhi harga emas sepanjang 
tahun ini. Berdasarkan analisa, harga emas 
dunia berkisar USD 1.500 - USD 1.550 
sampai dengan akhir tahun 2019.  

 The decline in the benchmark interest rate by 
the Central Bank of the United States of 
America (US) and the tightening of monetary 
policy by the central banks of other countries 
are still the main sentiment affecting gold 
prices so far this year. Based on analysis, the 
world gold price ranges from the USD 1,500 - 
USD 1,550 until the end of 2019.  
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

  
3. Risiko pasar (lanjutan) 3. Market risk (continued) 

  
a. Risiko f luktuasi harga emas (lanjutan) a. Gold price fluctuation risk (continued) 

 
 Menyikapi risiko ini Grup menyediakan 

sistem melalui penetapan Standard Taksiran 
Logam (“STL”) dengan memperhatikan 
peluang di masa yang akan datang dengan 
tetap mempertimbangkan prinsip kehati-
hatian. 

 In response to this risk the Group provides 
the system through the establishment of the 
Metal Estimation Standard (“STL”) with due 
regard to future opportunities while taking 
into account prudential principles. 

 
b. Risiko pendanaan b. Funding risk 
  

 Dalam memberikan pinjaman kepada 
nasabah, Grup menghadapi kemungkinan 
risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu 
kemungkinan Grup tidak dapat memenuhi 
kew ajiban pembayaran jangka pendek dan 
mempengaruhi tingkat suku bunga 
perbankan di pasar serta terkait dengan 
struktur permodalan. 

 

 In providing loans to customers, the Group 
faces the possibility of risks related to 
funding, namely the possibility that the Group 
cannot fulfill its short-term payment 
obligations and affecting the bank interest 
rates in the market and related to the capital 
structure. 

 Risiko pendanaan yang dialami oleh Grup 
adalah risiko likuiditas dan solvabilitas yaitu 
kemungkinan Grup tidak dapat memenuhi 
kew ajiban pembayaran jangka pendek dan 
jangka panjang kepada para krediturnya.  

 Funding risks experienced by the Group are 
liquidity and solvency risks, namely the 
possibility that the Group cannot fulfill its 
short-term and long-term payment obligations 
to its creditors. 

 
 Risiko ini muncul apabila terjadi:  This risk arises in the event of the following: 

- Kreditur secara bersama-sama menarik 
atau tidak memperpanjang pinjaman 
jangka pendeknya. 

- Belum adanya kreditur pengganti.  
- Kinerja keuangan menurun sehingga 

kepercayaan investor juga menurun. 

- The creditor jointly withdraws or does not 
extend the short-term loan 

 
- The absence of a substitute creditor. 
- Financial performance decreased, hence, 

investor confidence also declined 
 

 Probabilitas risiko ini muncul relatif  kecil 
dikarenakan berikut ini: 

 The probability of this risk appears relatively 
small due to the following: 

 
  

- Current Ratio Grup 164,74% dimana 
0,99% dari total aset merupakan Kas dan 
setara kas sedangkan 99,01% merupakan 
outstanding pinjaman dengan jangka 
w aktu kredit (credit collection) 4 bulan, 
sedangkan sebagian besar utang 
berjangka w aktu kurang dari 1 tahun. 

- Kinerja keuangan Grup dari tahun ke 
tahun menunjukkan pertumbuhan. 

- Terkait dengan kinerja keuangan yang 
baik, kepercayaan investor semakin 
meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian 
Pefindo untuk obligasi Grup mendapat 
rating AAA+ (triple A plus; stable outlook) 
klasif ikasi investment grade. 

- Telah dilakukannya portofolio sumber 
pendanaan jangka pendek yang berasal 
dari 6 (enam) kreditur perbankan. 

- The Group's Current Ratio is 164.74% 
where 0.99% of total assets is Cash and 
cash equivalents while 99.01% is 
outstanding loan with 4 months credit 
collection period, while most of debt is 
matured less than 1 year. 

 
- The Group's financial performance from 

year to year shows growth. 
- Associated with good financial 

performance, investor confidence is 
increasing. This can be shown from 
Pefindo's rating for the Group’s bond 
rated AAA+ (triple A plus; stable look) 
investment grade classification. 

- There has been a portfolio of short-term 
funding originating from 6 (six) banking 
creditors. 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
3. Risiko pasar (lanjutan) 3. M arket risk (continued) 

 
c.  Risiko tingkat suku bunga c. Interest rate risk 

 
Risiko tingkat suku bunga adalah risiko 
dimana arus kas atau nilai w ajar di masa 
datang atas instrumen keuangan akan 
berfluktuasi akibat perubahan suku bunga 
pasar. 

Interest rate risk is the risk that the fair value 
or future cash flows of a financial instrument 
will fluctuate because of changes in market 
interest rates. 
 

 
Risiko tingkat suku bunga Grup terutama 
timbul dari pinjaman. Pinjaman yang 
diterbitkan dengan tingkat bunga 
mengambang mengekspos Grup terhadap 
risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang 
diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap 
mengekspos Grup terhadap risiko nilai w ajar 
suku bunga.  

The Group’s interest rate risk primarily arises 
from its borrowings. Borrowings issued at 
floating rates expose the Group to cash flow 
interest rate risk. Borrowings issued at fixed 
rates expose the Group to fair value interest 
rate risk.  

  
Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas 
kemungkinan perubahan fluktuasi suku 
bunga, dengan variabel lain dianggap tetap, 
terhadap laba sebelum pajak Grup: 

The following tables demonstrate the 
sensitivity to a reasonably possible fluctuation 
change in interest rate, with all other 
variables held constant, of the Group’s profit 
before tax: 

 

 

Dampak terhadap laba  
sebelum pajak/ 

Effect of profit before tax 

 

Peningkatan/ 
Increase by 

1%  

Penurunan/ 
Decrease by  

1 % 
 

 31 Desember 2019  (320,845)  340,845  31 December 2019 
 

 31 Desember 2018  (258,368)  258,368  31 December 2018 
 

4. Risiko hukum  4. Legal risk  
 

 Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat 
tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek 
yuridis dalam menghadapi gugatan hukum dari 
pihak lain, ketiadaan perundang-undangan atau 
peraturan yang jelas atau kelemahan dalam 
perikatan, kerja sama, kontrak, dan agunan. 

 Legal risk is the risk that arises due to lawsuits 
and/or weaknesses in the juridical aspects in 
dealing with lawsuits from other parties, the 
absence of clear legislation or regulations or 
weaknesses in engagement, cooperation, 
contracts, and collateral. 

 
 Grup melaksanakan identif ikasi risiko hukum 

berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya 
risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak 
adanya peraturan atau regulasi yang 
mendukung dan kelemahan perjanjian atau 
perikatan. Di samping itu, divisi hukum secara 
berkala menganalisis dampak perubahan 
ketentuan atau peraturan tertentu terhadap 
eksposur risiko hukum. 

 The Group carries out legal risk identification 
based on the factors that cause risks that include 
legal claims, absence of supporting regulations 
or regulations and weaknesses of agreements or 
commitments. Besides, the legal division 
periodically analyses the impact of changes in 
certain provisions or regulations on legal risk 
exposure. 
 

 
  
 Dalam melakukan identif ikasi dan monitoring 

risiko hukum, Grup melalui Divisi Hukum 
melakukan mitigasi seperti: 

 In identifying and monitoring legal risk, the 
Group through the Legal Division carries out 
mitigations such as: 

  
a. Melakukan sosialisasi terkait update aturan 

perundang-undangan yang berlaku 
terhadap kegiatan bisnis Grup; 
 

a. Do sosialisation to update regulations which 
applied to the Group’s business; 

 
 

b. Melakukan reviu terhadap setiap 
pengembangan produk, pembuatan produk 
baru ataupun layanan yang memiliki potensi 
risiko hukum; 

b. Reviewing any product development, 
manufacturing new products or services that 
have the potential for legal risk; 
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39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 

 
4. Risiko hukum (lanjutan) 4. Legal risk (continued) 

 
 Dalam melakukan identif ikasi dan monitoring 

risiko hukum, Grup melalui Divisi Hukum 
melakukan mitigasi seperti: (lanjutan) 

 In identifying and monitoring legal risk, the 
Group through the Legal Division carries out 
mitigations such as: (continued) 

 
c.  Legal officer baik di kantor pusat dan kantor 

w ilayah melakukan pembelaan hukum atas 
perkara yang sedang terjadi baik pidana 
ataupun perdata yang melibatkan organ 
Grup; 

c. Legal officers, both at the head office and 
regional offices, conduct the legal defense 
of cases that are taking place, whether 
criminal or civil, involving the Group organs; 

 
 

d. Melakukan monitoring risiko hukum 
terhadap seluruh unit kerja operasional yang 
dilakukan oleh legal officer kantor w ilayah 
dan membuat laporan kasus-kasus hukum; 
dan 
 

d. Monitoring the legal risk of all operational 
work units conducted by the regional office 
legal officer and making legal case reports; 
and 

 

e. Mereviu atas peraturan internal yang akan 
diterbitkan tidak melanggar aturan 
Perundang-undangan.  

e. Reviewing internal regulations to be issued 
does not violate statutory regulations. 

 
 

 
5. Risiko tata kelola 5. Governance risk  
  

Risiko Tata Kelola adalah risiko yang muncul 
karena adanya potensi kegagalan dalam 
pelaksanaan tata kelola yang baik (good 
governance), ketidaktepatan gaya manajemen, 
lingkungan pengendalian, dan perilaku dari 
setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak 
langsung dengan Grup. 

Governance Risk is the risk that arises because 
of the potential for failure in the implementation 
of good governance, inaccurate management 
style, control environment, and the behavior of 
each party directly or indirectly involved with the 
Group. 

  
Pengukuran Risiko Tata Kelola dilakukan untuk 
mengukur potensi kerugian yang disebabkan 
oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Grup 
dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Eksposur Risiko Tata Kelola diestimasi 
berdasarkan kemampuan Grup untuk 
menjalankan seluruh peraturan yang berlaku 
baik internal maupun eksternal. Kegiatan-
kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, 
litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Grup. 

Governance Risk Measurement is carried out to 
measure potential losses caused by non-
compliance and the inability of the Group to meet 
applicable regulations. Governance Risk 
Exposure is estimated based on the Group's 
ability to carry out all applicable regulations both 
internal and external. These activities include 
reviewing all penalties, litigation, and complaints 
that the Group has received. 

 
6. Risiko reputasi 6. Reputation risk  
  
 Risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan 

adanya publikasi negatif yang terkait dengan 
kegiatan usaha Grup atau adanya persepsi 
negatif Grup terkait kegiatan usaha Grup yang 
dapat mengakibatkan kepercayaan pemangku 
kepentingan pada Grup menurun.  

 
 Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai 

kejadian yang merugikan Grup, seperti 
pemberitaan negatif di media masa, pelanggaran 
etika bisnis, dan keluhan nasabah. Pengendalian 
risiko reputasi dilakukan oleh bagian hubungan 
masyarakat pada sekretariat perusahaan, 
bertujuan untuk melakukan monitoring terkait 
pemberitaan positif  dan negatif yang beredar 
baik di media cetak, elektronik maupun media 
sosial. Secara aktif bagian hubungan 
masyarakat memberikan jaw aban atau klarif ikasi 
jika ada pemberitaan yang di anggap tidak 
sesuai. 

Reputation risk is the risk caused by negative 
publicity related to the Group's business 
activities or the presence of negative perception 
towards the Group’s business activities that may 
resulting in decreasing stakeholders’ confidence 
in the Group. 
 
Reputation risk can originate from a variety of 
events that are detrimental to Group, such as 
negative coverage in the mass media, violations 
of business ethics, and customer complaints. 
Reputation risk control is carried out by the 
public relations division of the corporate 
secretariat, aiming to conduct monitoring related 
to positive and negative reporting circulating both 
in print, electronic and social media. The Public 
Relations section actively provides answers or 
clarification if there is news that is deemed 
inappropriate. 
 



PT Pegadaian (Persero) 501

PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEM ENTS 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lampiran - 5/81 - Schedule 

 
39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 39. RISK M ANAGEM ENT (continued) 
 

6. Risiko reputasi (lanjutan) 6. Reputation risk (continued) 
 

 Dalam penanganan komplain nasabah, Grup 
telah membentuk satu unit kerja di baw ah 
Direksi sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 
2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan 
Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dituangkan 
dalam Peraturan Direksi Nomor 92 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pelayanan dan Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah. 

 In handling customer complaints, the Group has 
established a work unit under the Board of 
Directors in accordance with SEOJK provisions 
No. 2/SEOJK.07/2014 concerning Services and 
Settlement of Consumer Complaints in Financial 
Service Businesses as outlined in Directors 
Regulation Number 92 of 2014 concerning 
Service Guidelines and Customer Complaint 
Resolution. 

  
 Pemantauan risiko atas penanganan komplain 

nasabah berada pada divisi jaringan & 
operasional, dimana sudah terdapat call center 
yang bertugas membantu nasabah untuk 
menyelesaikan berbagai keluhan nasabah terkait 
pelayanan sesuai dengan Service Level 
Agreement (“SLA”) yang telah ditentukan. 

 Monitoring risks for handling customer 
complaints is in the network & operations 
division, where there is already a call center 
whose duty is to assist customers to resolve 
various customer complaints related to services 
following the specified Service Level Agreement 
(“SLA”). 

 
 
40. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN 40. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUM ENT 
  
 Direksi menilai bahw a nilai tercatat dari aset 

keuangan dan liabilitas keuangan adalah hampir 
sama dengan nilai w ajarnya karena memiliki jatuh 
tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki 
tingkat bunga pasar. 

 

 Directors consider that the carrying amount of 
financial assets and financial liabilities are 
approximately the same with their fair values 
because of their short term maturities or they carry 
market rates. 

 
Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai 
w ajar menggunakan hirarki nilai w ajar sebagai 
berikut: 

Financial assets and liabilities measured at fair 
value using the following fair value hierarchy as 
follows: 

 
a. Tingkat 1 a. Level 1 

  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam 
pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait yang 
identik; 

 Quoted prices (unadjusted) in active markets for 
identical assets or liabilities; 

  
b. Tingkat 2 b. Level 2 

  
Input selain harga kuotasian yang termasuk 
dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk 
aset atau liabilitas, baik secara langsung 
(misalnya harga) maupun tidak langsung 
(misalnya derivasi harga); dan 

 Inputs other than quoted prices included within 
level 1 that are observable for the assets or 
liabilities, either directly (that is, as prices) or 
indirectly (that is, derived from prices); and 

  
c. Tingkat 3 c. Level 3 

  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan 
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi 
(unobservable input). 

 Inputs for the assets or liabilities that are not 
based on observable market data (unobservable 
inputs). 

 
  



502 DIGITALISME

PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES 

 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEM ENTS 

31 DECEM BER 2019 AND 2018 
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lampiran - 5/82 - Schedule 

 
40. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN 

(lanjutan) 
40. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUM ENT 

(continued) 
 
 Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas 

keuangan Grup yang tidak diukur sebesar nilai 
w ajar pada 31 Desember 2019 dan 2018. 

The following table presents the Group’s financial 
asset and liabilities that are not measured at fair 
value as at 31 December 2019 and 2018. 

 
 31 Desember/December 2019 

 

Nilai tercatat/ 
Carrying 

value  
Tingkat 1/ 

Level 1  
Tingkat 2/ 

Level 2  
Tingkat 3/ 

Level 3  
Nilai wajar/ 
Fair value 

 
Aset keuangan           Financial assets 
Kas dan setara kas  625,092  625,092  -  -  625,092 Cash and cash equivalents 
Pinjaman y ang diberikan - 
 bersih  50,366,150  -  50,366,150  -  50,366,150 Loans - net 
Pendapatan y ang masih  
 harus diterima  2,066,371  -  2,066,371  -  2,066,371 Accrued income 
Piutang lain-lain - bersih  28,226  -  28,226  -  28,226 Other receivables - net 
Aset lain-lain - bersih   -  -  -  -  - Other assets - net 
 
     53,085,839  625,092  52,460,747  -  53,085,839  
 
Liabilitas keuangan           Financial liabilities 
Pinjaman bank  29,925,380  -  29,925,228  -  29,925,228 Bank loans 
Utang usaha  456,355  -  456,355  -  456,355 Trade payables 
Utang kepada nasabah  224,050  -  224,050  -  224,050 Payables to customers 
Surat berharga y ang             
 diterbitkan  7,347,349  -  7,469,541  -  7,469,541 Securities issued 
Liabilitas lain-lain  251,444  -  251,466  -  251,466 Other liabilities  
Akrual   1,564,923  -  1,564,923  -  1,564,923 Accrued expenses 
Pinjaman dari Pemerintah  389,833  -  365,608  -  365,608 Loans from government 

    
     40,159,334  -  40,257,171  -  40,257,171  
 

 31 Desember/December 2018 

 

Nilai tercatat/ 
Carrying 

value  
Tingkat 1/ 

Level 1  
Tingkat 2/ 

Level 2  
Tingkat 3/ 

Level 3  
Nilai wajar/ 
Fair value 

 
Aset keuangan           Financial assets 
Kas dan setara kas  384,828  384,828  -  -  384,828 Cash and cash equivalents 
Pinjaman y ang diberikan - 
 bersih  40,856,110  -  40,856,110  -  40,856,110 Loans - net 
Pendapatan y ang masih  
 harus diterima  1,745,823  -  1,745,823  -  1,745,823 Accrued income 
Piutang lain-lain - bersih  15,666  -  15,666  -  15,666 Other receivables - net 
Aset lain-lain - bersih   1,497  -  1,497  -  1,497 Other assets - net 
 
     43,003,924  384,828  42,619,096  -  43,003,924  
 
Liabilitas keuangan           Financial liabilities 
Pinjaman bank  20,196,314  -  20,195,642  -  20,195,642 Bank loans 
Utang usaha  329,101  -  329,101  -  329,101 Trade payables 
Utang kepada nasabah  133,052  -  133,052  -  133,052 Payables to customers 
Surat berharga y ang             
 diterbitkan  9,093,407  -  9,489,542  -  9,489,542 Securities issued 
Liabilitas lain-lain  173,682  -  174,626  -  174,626 Other liabilities  
Akrual   1,312,465  -  1,312,465  -  1,312,465 Accrued expenses 
Pinjaman dari Pemerintah  334,019  -  306,445  -  306,445  Loans from government 

    
     31,572,040  -  31,940,873  -  31,940,873  
 
 
41. TRANSAKSI NON KAS 41. NON-CASH TRANSACTION 
  

Pada tahun 2019 dan 2018, aset tetap Grup 
meningkat sebesar Rp 36.632 dan Rp 39.643 
melalui utang kepada rekanan. 
 

        
In 2019 and 2018, the Group’s fixed assets 
increased by Rp 36,632 and Rp 39,643 respectively 
through debt to partners. 
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42. REKONSILIASI UTANG BERSIH 42. NET DEBT RECONCILIATION 
 

 Pinjaman 
bank/ 

Bank loans 

 
Pinjaman 

pemerintah/ 
Government 

loans 

 

Surat berharga  
yang diterbitkan/ 
Securities issued 

   
Medium term 

note  
Obligasi/ 

Bonds 
 
Utang bersih         Net debt 
 1 Januari 2018  19,657,469  342,607  -  7,633,672 1 January 2018 
Arus kas penerimaan  85,503,664  199,999  500,000  3,500,000 Cash flow of receipts 
Arus kas         Cash flow of 
 pembayaran pokok  (84,964,819)  (208,587)  -  (2,540,500) principal payment 
Perubahan lain-lain  -  -  -  235 Other changes 
 

Utang bersih         Net debt  
 31 Desember 2018  20,196,314  334,019  500,000  8,593,407 31 December 2018 
 
Arus kas penerimaan  55,770,142  301,000  -  - Cash flow of receipts 
Arus kas         Cash flow of 
 pembayaran pokok  (46,041,022)  (245,186)  -  (1,748,000) principal payment 
Perubahan lain-lain  (54)  -  -  1,942 Other changes 
 

Utang bersih         Net debt  
 31 Desember 2019  29,925,380  389,833  500,000  6,847,349 31 December 2019 
 

 
43. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE 

PELAPORAN 
43. SIGNIFICANT EVENT AFTER THE DATE OF 

STATEM ENT OF FINANCIAL POSITION 
  

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara No. SK-14/MBU/01/2020 
tertanggal 9 Januari 2020 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Komisaris Perseroan, 
mengangkat Rini Widyantini sebagai Komisaris 
Perseroan 

Based on the Decree of the Ministry of State Owned 
Enterprise No. SK-14/MBU/01/2020 dated 9 
January 2020 regarding the Dismissal and 
Appointment of President Director of the Company, 
appointed Rini Widyantini as Commissioner of the 
Company. 

   
  
44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH 

DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF 
44. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET 

EFFECTIVE 
 

Dew an Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar 
baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun 
belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 
pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut: 

Financial Accounting Standard Board of Indonesian 
Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) has issued the 
following new standards, amendments and 
interpretations, but not yet effective for the financial 
year beginning 1 January 2019 are as follows : 

  
- PSAK 71 “Instrumen keuangan”; 
- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan 

pelanggan”; 
- PSAK 73 “Sew a”; 
- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas 

asosiasi dan ventura bersama”;  
- Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi - 

menerapkan PSAK 71: Instrumen keuangan”. 
 

- PSAK 101 “Penyajian laporan keuangan 
syariah”; 

- PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”; 
- ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah 

Tangguh Tanpa Risiko Signif ikan Terkait 
Kepemilikan Persediaan”; 

- ISAK Syariah 102 “Penurunan nilai piutang 
murabahah”; 

- Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan 
keuangan”; 

- SFAS 71 “Financial instrument”; 
- SFAS 72 “Revenue from contract with 

customer”; 
- SFAS 73 “Leases”; 
- Amendment to SFAS 15 “Investment in 

associates and joint ventures”;  
- Amendment of SFAS 62 “Insurance contract -

implementation of SFAS 71: Financial 
instrument”. 

- SFAS 101 “Presentation of sharia financial 
statement”; 

- SFAS 102 “Murabahah Accounting”; 
- ISFAS 101 ”Revenue recognition of Murabahah 

Tangguh without significant risks regarding 
inventory ownership”; 

- ISFAS 102 “Impairment of murabahah 
receivables”; 

- Amendment of SFAS 1 “Presentation of 
financial statements”; 
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44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH 

DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF 
(lanjutan) 

44. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET 
EFFECTIVE (continued) 

  
Dew an Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar 
baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun 
belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 
pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut: 
(lanjutan) 

Financial Accounting Standard Board of Indonesian 
Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) has issued the 
following new standards, amendments and 
interpretations, but not yet effective for the financial 
year beginning 1 January 2019 are as follows: 
(continued) 

  
- Amandemen PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan”; 
- ISAK 35 “Penyajian laporan keuangan entitas 

berorientasi nonlaba”; dan 
- Amandemen PPSAK 45 “Pelaporan keuangan 

entitas nirlaba”. 

- Amendment of SFAS 25 “Accounting policies, 
changes in accounting estimates and error”; 

- ISFAS 35 “Presentation of non-profit oriented 
entities financial statements”; and 

- Amendment on revocation of SFAS 45 
“Financial reporting for non-profit entities”. 

  
Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 
2020 dan penerapan dini diperbolehkan. 

The above standards will be effective on 1 January 
2020 and early adopsion is permitted. 

 
- PSAK 112 “Akuntansi w akaf”; 
- Amandemen PSAK 22 “Kombinasi bisnis”. 

 

- SFAS 112 “Accounting for endowments”; 
- Amendment of SFAS 22 “Business 

Combination”. 
 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 
2021 dan penerapan dini diperbolehkan. 

The above standards will be effective on 1 January 
2021 and early adoption is permitted. 

  
Pada saat penerbitan laporan keuangan Perseroan 
masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari 
penerapan standar baru dan revisi tersebut serta 
pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan. 

As at the authorisation date of these financial 
statements, the Company is still evaluating the 
potential impact of these new and revised standards 
to the Company’s financial statements. 

 
 
45. REKLASIFIKASI AKUN 45. RECLASSIFICATION ACCOUNT 
  
 Pada 31 Desember 2019, Grup mengubah penyajian 

pendapatan penjualan emas dari pendapatan usaha 
lainnya menjadi akun tersendiri. Grup juga mengubah 
penyajian beban harga pokok penjualan emas dari 
pendapatan usaha lainnya menjadi akun tersendiri, 
sehingga beberapa akun dalam laporan laba rugi 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 
telah direklasif ikasi agar sesuai dengan penyajian 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. 

 As at 31 December 2019, the Group has changed the 
presentation of revenue from gold sold from other 
operating revenues to a separate account. The Group 
has also changed the presentation of cost of gold 
sold from other operating revenues to a separate 
account, therefore, certain accounts in the profit or 
loss for the year ended 31 December 2018 has been 
reclassified to conform with the presentation of the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income for the year ended 31 December 2019. 

  
 Rincian reklasif ikasi akun-akun tersebut adalah 

sebagai berikut: 
 The details of the accounts reclassification is as 

follows: 
 

 31 Desember/December 2018 

 

Sebelum 
reklasifikasi/ 

Before 
reclassification  

Reklasifikasi/ 
Reclassification  

Setelah 
reklasifikasi/ 

After 
reclassification 

  
Pendapatan penjualan emas  -  1,349,870  1,349,870 Revenue from gold sold 
Beban harga pokok penjualan emas  -  1,283,592  1,283,592 Cost of gold sold 
Pendapatan usaha lainnya  259,044  (66,278)  192,766 Other operating revenue 
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