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SAMBUTAN REKTOR 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, 
rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam 
semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Gadai Syariah Kontemporer” 
yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi 
setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai 
bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis 
yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang 
Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari 
proses upgrading kapasitas dan updating perkembangan 
ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan 
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menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. UIN 
Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan 
yang memiliki basic core pengembangan ilmu pengetahuan, 
memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu 
pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan 
penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap 
kesejahteraan umat manusia. 

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih 
yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia 
dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, 
berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban 
bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 
 
 

Makassar, 17 Agustus 2020 
 
 
 
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Segala puji bagi Allah SWT, pemilik kerajaan langit dan 

bumi kepada hambaNya, dalam memenuhi segalah 

kebutuhan hidupnya di alam semesta ini. Manusia sebagai 

khalifah Allah dimuka bumi ini diberikan kewenangan untuk 

mengesplorasi segala anugrah dariNya agar manusia dapat 

berbagi kebahagiaan dan ketenraman satu dengan yang 

lainnya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Rssulullah Saw, keluarga, sahabat, dan kerabatnya. 

Syukur Alhamdulillah buku Gadai Syariah 

Kontemporer ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun 

masih penuh kekurangan dikarenakan masih kurangnya 

literature yang berkaitan dengan teori-teori tentang gadai 

syariah dan kelembagaannya. Kehadiran buku ini akan 

menambah prekuwensi literatur tentang gadai syariah, yang 

menjadi kebutuhan bagi insan akademisi dalam lingkungan 

Perguruan Tinggi Islam. 

Pegadaian Syariah merupakan wahana untuk 

mengembangkan konsep rahn. Lembaga keuangan syariah ini 

tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank 

lainnya di Indonesia. Lembaga pegadaian syariah ini mengacu 

pada konsep  hukum jaminan. Rahn merupakan bagian dari 

hukum jaminan Islam tepatnya pada jaminan kebendaan. 

Pegadaian merupakan lembaga keuangan syariah 

yang mengacu dengan prinsip-prinsip hukum gadai dimana 

saat ini telah mengalami perkembangan dengan mencakup 

bentuk jaminan diluar hukum gadai, yang jaminan fidusia. 

Saat ini pengguna jasa gadai syariah mengalami peningkatan 
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yang cuku signifikan karena jasa gadai syariah dalam lemga 

pegadaian syaria menjadi alternative yang paling efektif 

dalam mengatasi maslah tanpa masalah. 

Harapan penulis buku gadai syariah Kontemporer ini 

dapat menginspirasi para akademisi dan praktisi dalam 

menjawab segala masalah yang berkaitan dengan pegadaian 

syariah tersebut. Kemudian harapan selanjutnya penulis 

semoga kehadiran buku ini menjadi amal shaleh terhadap 

penulis dan memberi kontribusi serta manfaat ilmiah yang 

sebesar-besarnya bagi para pembacanya dan masyarakat 

secara luas. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian 

buku gadai syariah di Indonesia ini. 

 

 Makassar, 9 Desember 2020 
  

  

 

Penulis, 
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BAB I  

KONSEP GADAI SYARIAH DI INDONESIA 

A. Pengertian 

enurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 

1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh 

seorang yang mempunyai piutang atas suatu 

barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan 

kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai 

utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 

utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan 

kekuasaan kepada orang yang untuk menggunakan barang 

bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila 

pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo. 

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya 

badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin 

untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat 

atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya 

adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar 

hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan 

lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan 

kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. 

Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa 

adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan 

keperacaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera 

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, 

M 
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tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut 

Ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan 

menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. 

Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin 

adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin 

adalah orang yang memberikan pinjaman. 

Pengertian rahn yang merupakan perjanjian utang 

piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan 

benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang 

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ 

sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat 

barangnya itu. Firman Allah dalam surat Al-Muddatstsir (74) 

ayat 38 mengatakan; “Setiap diri bertanggung atau apa yang 

telah diperbuatnya”, dan surat al-Baqarah (2) ayat 283, 

“Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”. 

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu 

Qudhamah dalam Kitab Al Muqhni, rahn artinya: sesuatu 

benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk 

dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak 

sanggung membayarnya dari orang yang berpiutang. 

Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya 

Fathul Wahab beliau mendefinisikan rahn adalah menjadikan 

benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari 

suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang 

tidak dibayar. 

B. Sejarah Berdirinya Pegadaian 

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, 

Inggris dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal 

masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad 19-an, 



3 

oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut 

memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan 

barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah 

memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an 

pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha 

pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan 

Staatsblad No. 131 tahun 1901. peraturan tersebut diikuti 

dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan 

statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya 

Staatsblad No. 226 tahun 1960. 

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi 

fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. 

Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan 

hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi 

perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian 

berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada 

tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjdai 

Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada 

tahun 1990 menjadi Perusahan Umum(Perum). Pegadaian 

melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 

April 1990. pada waktu pegadaian masih berbentuk 

Perusahaan Jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan 

satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya 

dalam mengelola pegadaian. 

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena 

tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan 

terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah 

terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka 

pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa 

praktusu dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu 
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lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai 

syariah atau rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan 

kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna 

mendapatkan pembiayaan. 

Namun trend dari perkembangan rahn sebagai produk 

perbankan syaraih belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh 

keberadaan komponen-komponen pendukung produk rahn 

yang terbatas; seperti, sumberdaya penafsir, alat untuk 

menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh 

karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi 

keberadaan rahn ini, tetapi jika keberadaan rahn sangat 

dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank 

tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai rahn, 

misalnya; dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi 

karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang 

jaminan terbatas. 

Namun dilain pihak, realitas menunjukkan bahw 

ternyata pegadaian-contohnya pegadaian konvensional-

memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. 

Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak 

bisa ditunda-tunda lagi. Maka awal September 2003 Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) menandatangani kerjasama 

dengan Perum Pegadaian untuk tambahan modal tiga Unit 

Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang telah beroperasi dan 

pendirian 13 Cabang Unit Layanan Gadai Syariah (CULGS) di 

kota Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Padang, 

Denpasar, Balikpapan, Jakarta, Medan dan kota-kota besar 

lainnya. 
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C. Landasan Hukum 

- Al-Qur’an 

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu 

melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedangkan 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan 

sebagai pegangan (oleh yang menghutangkan), tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan 

amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada 

Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah (2): 283). 

- Al-Hadis 

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah 

berkata “Rasulullah pernah memberi makanan dari 

orang Yahudi dan beliau menggadaikannya kepadanya 

baju besi beliau” (Hr Bukhari dan Muslim) 

Dari Anas ra berkata, Rasulullah saw 

menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di 

Madinah dan mengambil darinya gandum untuk 

keluarga beliau (Hr Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu 

Majah) 

Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw berkata, 

“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya 

boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), 

Karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. 

Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus 

mengeluarkan biaya (perawatan)-nya (Hr Jamah 

kecuali Muslim dan Nasai) 

Dari Abu Huraira ra bahwasanya Rasulullah saw 

berkata, “barang yang digadaikan itu tidak boleh 

ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya 
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adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila 

ada kerugian (atau biaya) (Hr Syafii dan Daruqutni) 

- Ijtihad Ulama 

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran 

dan al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya 

dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan 

kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan 

dan para ulama tidak pernah mempertentangkan 

kebolehannya demikian juga dengan landasan 

hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan 

pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana 

seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya. 

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan 

hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam 

serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan 

aslinya) maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab 

Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah 

akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksanakn 

untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang 

oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg 

sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin) 

orang yang menggadaikan (rahim) mempunyai hak 

memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy 

Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku 

selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang 

gadaian. 

D. Rukun Gadai Syariah 

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian 

harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut 

antara lain: 
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1) Ar-rahin (yang menggadaikan) 

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan 

memiliki barang yang akan digadaikan. 

2) Al-murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin 

untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang 

(gadai). 

3) Al-marhum/rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan 

dalam mendapatkan utang. 

4) Al-marhum bih (hutang) 

 Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin  

atas dasar besarnya tafsiran marhun. 

5) Sighat, Ijab dan Qabul 

 Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam 

melakukan transaksi gadai. 

E. Syarat Gadai Syariah 

1) Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni 

rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat 

berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan 

juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan 

transaksi pemilikan. 

2) Shighat 

a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu 

dan juga dengan suatu waktu di masa depan.  
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b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan 

pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. 

Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau 

dengan suatu waktu di masa depan. 

3) Marhun bih (utang) 

a. Harus merupakan hak yang wajib 

diberikan/diserahkan kepada pemiliknya. 

b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi 

utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 

c. Harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. 

Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn 

itu tidak sah. 

4) Marhun (barang) 

 Aturan pokok dalam madzah Maliki tentang 

masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan 

pada semua macam harga pada semua macam jual-

beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan 

pokok modal pada salam yang berkaitan dengan 

tanggungan. Demikian itu karena pada sharf 

disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling 

menerima, oleh karena itu tidak boleh terjadi akad 

gadai padanya. 

Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang 

yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: pertama; 

berupa hutang, karena barang nyata itu tidak 

digadaikan. Kedua; menjadi tetap, karena sebelumnya 

tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang 

menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang 

dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. 

Ketiga; mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses 
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penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti 

gadai dalam kitabah. 

Secara umum barang gadai harus memenuhi 

beberapa syarat, antara lain: 

a. Harus diperjualbelikan 

b. Harus berupa harta yang bernilai 

c. Marhum harus bisa dimanfaatkan secara syariah 

d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang 

tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang 

yang diterima secara langsung. 

e. Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau 

pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya. 

F. Ketentuan Gadai Barang 

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah 

harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Barang yang tidak dijual tidak boleh digadaikan. 

Artinya barang yang digadaikan diakui oleh 

masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan 

jaminan. 

2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di-gasab) 

atau barang yang pinjam dan semua barang yang 

diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab, 

gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan 

benda-benda yang digadaikan, padahal barang yang 

di-gasab, dipinjam dan barang-barang yang telah 

diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan 

tidaklah dapat digunakan sebagai penutup utang. 

3. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. 

Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, 
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walaupun utangnya belum tetap, seperti utang 

penerima pesanan dalam akad salam terhadap 

pemesan. Gadai dengan utang yang akan menjadi pasti 

juga sah, seperti harga barang yang masih dalam masa 

khiar. 

4. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu 

diketahui oleh kedua pihak. Ini dikatakan oleh Ibnu 

Abdan dan pengarang kitab al-Istiqsha’ serta Abu 

Khalaf al-Thabati yang diperkuat oleh Ibnu Rif’ah. 

5. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah 

satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena 

itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang 

digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 283, 

“.....maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh orang yang menerima gadaian)”. Allah 

Swt menetapkan barang yang digadaikan itu dipegang 

oleh penerima gadaian berarti penerimaan barang 

tersebut menjadi syarat sahnya. 

6. Seandainya ada orang menggadaikan barang namun 

barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka 

orang tersebut boleh membatalkannya. Sebab, gadaian 

yang belum diterima akan akad-nya masih jaiz (boleh) 

diubah oleh pohak nasabah sebagaimana masa khiar 

dalam jual beli. 

7. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh 

pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah 

resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. 

8. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu 

adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan 

tindakan. Jika penggadaian menggunakan barang 
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gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat 

menghilangkan status kepemilikan, maka batallah 

akad gadai itu, seperti penggadaian menjual barang 

menjadikan mas kawin atau upah kerja, barang 

gadaian digadaikan lagi kepada orang lain dan 

penggadaian tersebut telah menerimanya kepada 

orang lain itu atau barang gadaian itu di-hibah-kan dan 

telah diterima kepada penerima hibah. Semua 

tindakan penggadai tersebut mengakibatkan akad 

gadai menjadi batal. 

9. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu 

membayar utangnya tidak termasuk pembatalan. 

Ketentuan tersebut juga telah dipastikan oleh Abu 

Hamid dan al-Baghawi dan telah di nas-kan oleh Imam 

Syafi’i, juga telah di katam-kan oleh Imam Nawawi 

dalam tambahan Kitab al-Raudhah. 

10. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal 

daripada masa sewa (masa sewanya lebih lama 

daripada masa gadai) maka tidaklah termasuk 

pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan 

barang yang digadaikan hal ini termasuk kaul yang 

ashah. 

11. Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima 

gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin 

nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti 

amanat berupa barang yang disewakan. Jadi, 

pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang 

gadai, kecuali jika disengaja atau lengah, tak ubahnya 

dengan amanat-amanat lain. 

12. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada 

kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak 

wajib menanggung barang tersebut dan jumlah 
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pinjaman yang telah diterima oleh pegadaian tidak 

boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab, barang 

tersebut adalah amanat dari nasabah untuk 

mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak 

boleh disebabkan akibat musnahnya barang gadaian 

itu. Sama halnya dengan kematian orang yang 

menjamin dalam masalah jaminan, dan kematian 

orang yang menjadi saksi dalam masalah kesaksian. 

13. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang 

gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut 

musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan 

dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak 

menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang 

tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas. Apabila 

pegadaian menyebut sebab-sebab musnahnya 

baranga tersebut dengan jelas maka pengakuannya 

tidak dapat diterima kecuali dengan bukti-bukti. 

Sebab, pegadaian tersebut bisa menunjukkan bukti-

bukti apabil sebab kemusnahan yang samar karena 

sebab yang samar itu sulit dicari buktinya. 

14. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan 

barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima 

kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti 

bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang 

ditangan pegadaian itu untuk piutangnya sendiri, 

maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali 

disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan 

musta’ir (peminjam). 

15. Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang 

gadaian dengan sengaja dilarang untuk dipergunakan. 

Diantara contoh kesengajaan/kelengahan tersebut 

adalah; memanfaatkan barang gadaian, seperti bila 



13 

barang gadaian berupa binatang yang dapat dinaiki, 

atau bisa dipergunakan untuk mengangkut barang 

sehingga membuat binatang sakit. 

G. Hal-Hak Yang berkaitan dengan Gadai Syariah 

1. Status Barang Gadai 

Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau 

kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan 

jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta 

pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk 

pembelian barang dengan kredit. Status gadai sah 

setelah terjadinya utang. Para ulama’ pun menilai hal ini 

sah karena utang tetap menuntut pengambilan jaminan. 

Oleh karena itu, dibolehkan mengambil sesuatu sebagai 

jaminan. 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai 

berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang 

digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang 

menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia 

melunasi, keseluruhan barang gadai masih tetap berada 

di tangan penerima gadai. Sebagian fuqaha berpendapat 

bahwa barang yang masih tetap berada di tangan 

penerima gadai hanya sebagiannya, yaitu sebesar hak 

yang belum dilunasi. 

2. Pemanfaatan Barang Gadai 

Mengenai penggunaan barang gadai oleh 

penggadaian terdapat perbedaan pandangan di 

kalangan muslim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, 

penerima gadai boleh memanfaatkan barang yang 

menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya 

karena barang itu dikehendaki untuk menggunakan hak 
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miliknya. Sekalipun demikian, pada dasarnya tidak 

boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan 

sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang 

atau rusak. Hanya diwajibkan untuk mengambil 

manfaat ketika berlangsungnya rahn. Siapakah yang 

mengambil manfaat gadai rahin dan murtahin? 

a. Pemanfaatan rahin terhadap barang gadaian 

 Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama, 

jumhur ulama’ selain ulama, syafi’i melarang 

rahn untuk memanfaatkan barang gadaian. Kedua, 

ulama’ syafi’i membolehkan selam tidak 

memadharatkan murtahin. 

b. Pemanfaatan dari murtahin 

 Mayoritas ulama’, selain mazhab Hambali, 

berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 

mempergunakan barang rahn. 

3. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo 

Sebelum Islam datang,  tradisi orang arab, jika 

orang yang menggadaikan barang tidak mampu 

mengembalikan pinjaman, barang gadaiannya keluar 

dari miliknya kemudian dikuasai oleh pemegang 

gadaian tersebut. Islam melarang dan membatalkan 

cara tersebut. Sebagaimana dalam hadist dari 

Muawiyah bin Abdullah bin Ja’far bahwa seseorang 

menggadaikan sebuah rumah di Madinah untuk waktu 

tertentu. Kemudian, masanya telah lewat. Lalu 

pemegang gadaian menyatakan bahwa ini  menjadi 

rumahku. 
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Gadai merupakan jaminan utang dan tujuan 

gadai adalah mendapatkan pelunasan utang melalui 

harga barang yang digadaikan jika rahin gagal melunasi 

utangnya setelah jatuh tempo. Jika telah jatuh tempo, 

orang yang menggadaikan barang yang berkewajiban 

melunasi utangnya. Jika tidak melunasinya, dan dia 

tidak mengizinkan barangnya dijual untuk 

kepentingnnya, hakim berhak memaksanya untuk 

melunasi dan menjual barang yang dijadikan jaminan. 

Jika hakim telah menjualnya, kemudian terdapat 

kelebihan itu milik rahin, dan jika masih belum bisa 

untuk melunasi utangnya, rahin berkewajiban melunasi 

sisanya. 

4. Musnahnya Barang Gadai 

 Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha 

tentang barang gadai yang rusak atau hilang di tangan 

penerima gadai. Sebagian fuqaha, yaitu Imam syafi’i, 

Ahmad, Abu Tsaur dan dan kebanyakan ahli hadist 

berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan 

(amanat), dan merupakan barang dari orang yang 

menggadaikannya. Pemegang gadai sebagai pemegang 

amanat, tidak dapat mengambil tanggung jawab atas 

kehilangan tanggungan. Jika terjadi pemusnhan di 

tangan murtahin yang dipegangi dengan kata-kata 

murtahin diikuti dengan sumpahnya bahwa dia tidak 

menganiaya barang tersebut. 

5. Berakhirnya Akad Gadai 

Akad rahn dipandang berakhir atau habis dengan 

beberapa keadaan berikut : 

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 
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b. Rahn membayar utangnya. 

c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin 

d. Pembebasan utang 

e. Pembatalan oleh murtahin 

f. Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau 

penggunaan murtahin. 

g. Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, 

hibah, atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun 

murtahin.1     

H. Aplikasi dalam Perbankan 

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal 

berikut: 

1. Sebagai produk pelengkap 

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya 

sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap 

produk lain seperti dalam pembiayaan bai’ al-

murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah 

sebagai konsekuensi akad tersebut. 

2. Sebagai produk tersendiri 

Akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari 

pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian 

biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, 

yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran yang 

dipungut dan ditetapkan di awal perjanjian. 

 

1M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian 

Teoritis Praktis), Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 287-290. 
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Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah 

dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat 

terakumulasi dan berlipat ganda.2  

Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad 

perjanjian yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Akad al-qardhul hasan 

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang 

menggandakan barangnya untuk keperluan konsumtif. 

Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan 

biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang 

telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun). 

2. Akad al-mudharabah 

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan 

jaminannya untuk menambah modal usaha 

(pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan 

demikian, rahin akan memberikan bagi hasil 

(berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai 

dengan dengan kesepakatan, sampai modal yang 

dipinjam terlunasi. 

3. Akad ba’I al-muqayyadah 

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan 

jaminannya untuk menambah modal usaha berupa 

pembelian barang modal. Dengan demikian murtahin 

akan membelikan barang yang dimaksud oleh rahin.3  

 

2Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik), 

Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 130. 

3M. Nur Rianto Al Arif, , Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian 

Teoritis Praktis), Pustaka Setia, Bandung, 2012., hlm. 287-290. 
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4. Akad ijarah 

Akad ini dilakukan untuk nasabah (rahin) memberikan 

fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan 

murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.4  

5. Akad musyarakah amwal al-inan 

Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi 

dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih 

yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi 

hasil (profit loss sharing), berbagi kontribusi, berbagi 

kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha.5  

I. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah 

1. Rukun Gadai 

a) Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul. 

b) Orang yang berakad, yaitu orang yang 
menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima 
gadai (murtahin). 

c) Harta atau barang yang dijadikan jaminan 

(marhun). 

d) Hutang (marhun bih). 

2. Syarat Gadai 

a) Rahin dan murtahin 

 

4Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik), 

Gema Insani, Jakarta, 2013.,  hlm. 130. 

5Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, 

Implementasi, dan Institusionalisasi), Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 2005, hlm. 104. 
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 Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad 

(ahliyah al-tasharruf), yaitu balig, berakal, cerdas, 

dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang 

yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat 

dikemukakan oleh mayoritas ulama kecuali 

Hanafiyah yang menyatakan balig tidak menjadi 

syarat. Oleh karena itu, anak yang sudah mumayyiz 

asalkan ada izin orang tuanya, sah melakukan akad. 

b) Marhun 

1. Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak 
terbayar yang   nilainya seimbang dengan utang. 

2. Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh 

karena itu misalnya khamr dan bangkai tidak sah 
dijadikan marhun. 

3. Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. 
oleh karena itu misalnya tidak sah 
menggadaikan burung yang sedang terbang di 
udara atau ikan yang ada di kolam. 

4. Dapat diserah terimakan pada waktu akad. Oleh 

karena itu utang yang berada dalam tanggungan 

tidak sah dijadikan marhun. 

5. Dapat dikuasai oleh murtahin. 

6. Milik orang yang menggadaikan atau orang yang 

berutang. Atau apabila milik orang lain harus ada 

izin darinya. Akan tetapi apabila ada kaitannya 

dengan hak kepengurusan (wilayah syar’iyyah), 

seperti orang tua yang menggadaikan harta milik 

anaknya atau orang yang menerima wasiat yang 

menggadaikan harta milik orang yang member 

wasiat, maka hal itu diperbolehkan tanpa harus 
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ada izin dari keduanya (anaknya atau pemberi 

wasiat). 

7. Dapat dibagi atau dipisahkan. Oleh karena itu 

tidak sah hukumnya menggadaikan harta yang 

terikat dengan hak orang lain yang tidak bisa 

dibagi (musya), seperti menggadaikan sebagian 

rumah atau setengah dari perangkat kendaraan, 

yang kepemilikannya berserikat. Pendapat 

tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah. Berbeda 

dengan Imam Syafi’I yang memperbolehkan hal 

tersebut apabila diketahui keberadaannya. 

8. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh 

karena itu tidak sahnya hukumnya 

menggadaikan buah yang ada di pohon, tanpa 

menggadaikan pohonnya, atau tanaman tanpa 

tanahnya. Karena semuanya itu tidak mungkin 

memisahkan buah atau tanaman tanpa pohon 

dan tanahnya. 

c) Marhun bih 

1. Merupakan hak yang harus dikembalikan 

kepada rahin. 

2. Memungkinkan dapat dibayarkan dengan 

marhun tersebut. 

3.  Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu apabila 
seseorang memberikan marhun atas salah satu 
dari dua utangnya, tanpa menjelaskan marhun 
yang diserahkan itu untuk utang yang mana, 
maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut 
termasuk ke dalam hak yang samar. 

4. Masih tetap berjalan. Oleh karena itu tidak sah 
hukunya menyerahkan marhun, namun 
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berutangnya di kemudian hari. Karena gadai itu 
merupakan kepercayaan atas hak, yang tidak 
bisa terdahului oleh yang lain. Pendapat ini 
dikemukakan Hanabilah. 

d) Shighat 

1. Diungkapkan dengan kata-kata yang 

menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui 

masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata 

atau petunjuk jelas. Misalnya telah dikemukakan 

di atas dalam pembahasan rukun gadai. 

2. Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan akad gadai hadir 

dan membicarakan topik yang sama atau antara 

ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang 

menunjukkan berpalingnya akad menurut 

kebiasaan. 

3. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul. 

Maksudnya ungkapan qabul dari murtahin 

sesuai atau ada kaitannya dengan yang 

dimaksud oleh ungkapan ijabnya rahin. 

4. Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau 

masa yang akan datang. Karena akad gadai dalm 

hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal 

tersbut dilakukan, maka syaratnya batal, 

sedangkan akadnya sah. Misalnya rahin 

mensyaratkan jika utangnya belum terbayar 

pada waktu yang telah ditentukan, maka dia 

waktunya diperpanjang lagi. Atau murtahin 

mensyaratkan agar barang gadaian bisa 
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dimanfaatkan olehnya. Pendapat tersebut 

dikemukakan oleh Hanafiyah.6   

J. Tujuan dan Manfaat dan Resiko Pegadaian 

1. Tujuan pegadaian 

a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan 

kebijaksanaan  

 dan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya melalui 

penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar 

hukum gadai. 

b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan 

pinjaman tidak wajar lainnya. 

c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah 

memiliki efek jarring pengaman sosial karena 

masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi 

dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga. 

d)  Membantu orang-orang yang membutuhkan 

pinjaman dengan syarat mudah. 

2. Manfaat pegadaian 

a) Bagi nasabah 

-      Tersedianya dana dengan prosedur yang relative 

sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pembiayaan/kredit 

perbankan. 

-      Nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai 

barang bergerak seacara professional. 

 

6Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2016, hlm. 194-196. 
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-      Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak 

yang aman dan dapat dipercaya.7   

-      Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, 

maka akan sangat membantu saudara kita yang 

kesulitan dana terutama di daerah-daerah.8  

-      Bank memberikan kemungkinan nasabah lalai 

atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan 

yang diberikan bank. 

-      Serta bank memberikan keamanan bagi semua 

penabung dan pemegang deposito bahwa 

dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah 

peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau 

barang (marhun).9  

b)     Bagi perusahaan pegadaian 

-      Penghasilan yang bersumber dari sewa modal 

yang dibayarkan oleh peminjam dana. 

-      Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang 

dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa 

tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk 

gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari 

pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa 

tempat penyimpanan emas. 

-      Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN 

yang bergerak di bidang pembiayaan berupa 

 

7M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian 

Teoritis Praktis), Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 283. 

8Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik), 

Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 130. 

9Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Wicaksana, Semarang, 

2002, hlm. 91. 
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pemberian bantuan kepada masyarakat yang 

memerlukan dana dengan prosedur yang relatif 

sederhana. 

-     Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang 

diperoleh digunakan untuk: (1) dana 

pembangunan semesta (55%), (2) cadangan 

umum (20%), (3) cadangan tujuan (5%), (4) dana 

sosial (20%).10  

3. Risiko pegadaian 

a)     Risiko tak terbayarnya utang nasabah 

(wanprestasi). 

b)     Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau 

rusak.11 

K. Akad Perjanjian Gadai 

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa penggadaian bisa 

sah dengan dipenuhi tiga syarat: 

a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa 

digadaikan. 

b. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang 

digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. 

c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah 

masa pelunasan hutang gadai. 

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil 

alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan 

 

10M. Nur Rianto Al Arif, Op. Cit., hlm. 283. 

11Muhammad Syafi’I Antonio, Op. Cit., hlm 131. 
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menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian 

tersebut adalah: 

1) Akad al-Qardul Hasan 

 Akad dilakukan untuk nasabah yang menginginkan 

menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. 

Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan 

biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) telah 

menjaga atau merawat barang gadaian (marhum). 

2) Akad al-Mudharabah 

 Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan 

jaminannya untuk menambah modal usaha 

(pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan 

demikian, rahin akan memberikan bagi hasil 

(berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai 

dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam 

terlunasi. 

3) Akad al-Bai Muqayadah 

 Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin 

yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk 

keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, 

rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa 

pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang 

dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang 

yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat 

dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin. Dengan 

demikian, murtahin akan membelikan barang yang 

sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan 

memberikan mark up kepada murtahin sesuai dengan 
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kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas 

waktu yang telah ditentukan. 

L. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah 

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal 

dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek 

pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain: 

1. Aspek legalitas 

 Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang 

berdirinya lembaga gadai dalam bentuk Perusahaan 

Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum 

Pegadaian pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa 

Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang 

diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman 

atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum 

Pegadaian adalah tersebut pada pasal 5 ayat 2b, yaitu 

pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman, tidak wajar 

lainnya. Dari pasal-pasal tersebut tentunya dapat 

dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah. 

2. Aspek Permodalan  

 Modal usaha menjalankan perusahaan gadai adalah 

cukup besar, karena selain diperlukan untuk 

dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi 

untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai 

syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti 

mengumpulkan dana dari beberapa orang 

(musyarakah), atau dengan mencari sumber dana 

(shahibul mal), seperti bank atau perorangan untuk 

mengelola perusahaan gadai syariah (mudharabah). 
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3. Aspek sumber daya manusia 

 Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan 

oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. 

SDM pegadaian syariah harus memahami filosofi gadai 

dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain 

mampu menangani maslah taksiran barang gadai, 

penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual-

beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi 

nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, 

juga berperan akhit dalam syiar Islam di mana 

pegadaian itu berada.  

4. Aspek kelembagaan 

 Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah 

perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga 

yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, 

pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya 

sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai 

konvensional. Hal ini guna memperteguh 

keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk 

memberikan ke-maslahat-an bagi masyarakat. 

5. Aspek sistem dan prosedur 

 Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dimana keberadaannya 

menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh 

karena itu gadai syariah merupakan representasi dari 

suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem 

dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal 

sesuai dengan prinsip gadai syariah. 
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6. Aspek pengawasan 

 Untuk menjaga jangan sampai syariah menyalahi 

prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh 

Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah 

bertugas mengawasi operasional gadai syariah supaya 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

M. Pegadaian Syariah VS Pegadaian Konvensional 

Lembaga keuangan secara umum dan terkhusus di 

Indonesia terdiri dari 2 lembaga yaitu Lembaga keuangan 

bank dan nonbank. Lembaga keuangan bank merupakan 

Lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang 

paling lengkap dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai 

Lembaga intermediasi. Lembaga keuangan bank secara 

operasional di awasi oleh BI sedangkan Lembaga keuangan 

nonbank di awasi sekaligus dibina oleh Dewan Syariah 

Nasional MUI. 12  Kedua Lembaga keuangan ini baik bank 

maupun nonbank memberikan peranan penting dalam 

keberlangsungan perekonomian dalam suatu negara. Jika 

dibedakan berdasarkan prinsip yang dianut, Lembaga 

keuangan ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu Lembaga 

keuangan yang berlandaskan prinsip Syariah dan prinsip 

konvensional. 

Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang lebih 

dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat 

Indonesia, sebagai bank Syariah pertama di Indonesia. 

Perkembangan keuangan Syariah telah menorehkan berbagai 

prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga 

berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan 

Syariah. Walaupun market share dari produk entitas Syariah 

 

12Andi Soemita, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: 

Kencana, h. 45-46.  
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di Indonesia secara keseluruhan masih dibawah 5% per 

desember 2016 lalu, namun hal ini sudah menjadi sebuah 

kebanggaan bahwa entitas Syariah perlahan mulai 

memperlihatkan kelebihannya dalam upaya peningkatan 

perekonomian di Indoneisa. 13  Hal ini sejalan dengan 

pendapat Rasyid bahwa Lembaga perbankan dan keuangan 

Syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Rasyid 

melanjutkan bahwa dukungan pemerintah, dalam hal ini 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia masih terus 

diharapkan agar perjalanan Lembaga keuangan Syariah 

kedepannya semakin lancar. Di indonesia belakangan ini 

mulai banyak perkembangan pegadaian syariah. Pegadaian 

adalah merupakan tempat di mana masyarakat yang 

membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang 

dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin 

masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, 

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Jika nasabah meminjam 

uang tunai ke bank, selain itu nasabah juga harus memiliki 

agunan, prosesnya juga bisa memakan waktu berhari-hari, 

karena pengajuan kredit perlu dianalisa terlebih dahulu oleh 

bagian kredit di bank tersebut. Tapi di Pegadaian simpel dan 

mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan 

menunjukkannya di loket penaksir. 

Perkembangan produk-produk Syariah di bidang 

Lembaga Keuangan semakin marak pada masa sekarang ini 

dan tidak terkecuali dengan pegadaian. Pegadaian tidak lagi 

tertuju pada pegadaian konvensional namun pada masa 

sekarang ini pegadaian pun sudah mengeluarkan produk 

berbasis Syariah yang mana sering disebut dengan Pegadaian 

 

13Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap pembangun keuangan Syariah 

Indoesia, membalikan rekor, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-

dan kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-

Indonesia-2017-2019.aspx, Diakses pada 13 Mei 2020. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan%20kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan%20kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan%20kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx
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Syariah (Ar-Rahn). Gadai merupakan suatu hak, yang 

diperbolehkan kreditur atas suatu barang bergerak yang 

dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang, pegadaian 

merupakan “trademark” dari Lembaga Keuangan milik 

pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip 

gadai. 14  Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang dalam 

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip 

Syariah. Paying gadai Syariah dalam pemenuhan prinsip-

prinsip Syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-

MUI/III/2002. 15  Sama halnya dengan perbankan Syariah, 

pegadaian Syariah tidak mengenal sistem kredit tetapi 

menggunakan istilah pembiayaan. Kredit merupakan 

pemberian pinjaman berupa barang, uang atau jasa kepada 

seseorang dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus 

dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian 

beserta bunga yang berlaku pada masing-masing Lembaga 

pembiayaan sedangkan pembiayaan merupakan dana BMT 

kepada pihak ke tiga berdasarkan pada kesepakatan 

pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka 

waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. 

Responsi masyarakat pegadaian Syariah ini baik, data 

tahun 2008 ada 3,7% pelanggan pegadain Syariah dari 19 juta 

total pelanggan pegadaian.16 Hal ini senada dengan penelitian 

yang dilakukan Rokhmat Subagio bahwa peningkatan jumlah 

 

14Nindya Astriani, Hubungan Antara Sikap Konsumen Dan Norma 

Subjektif Dengan Minat Nasabah Untuk Bertransaksi Logam Mulia Di 

Pegadaian Syariah (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raja, 

Jakarta), h, 94. 

15Hadiana, Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada 

Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015, Volume 5, Nomor 1 Tahun 

2015. 

16Hendri Tanjung, Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi 

Ekonomi Islam, h. 287.   
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nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada 

pegadaian konvensioal, tetapi juga terjadi pada pegadaian 

Syariah, omset pegadaian Syariah terus meningkat dari tahun 

ke tahun, respon masyarakat terhadap pegadaian syariah 

lebih baik dari pada yang diperkirakan, menurut survey dari 

BMI target operasional 2003 pegadaian Syariah cabang dewi 

sartika Jakarta mencapai 1.55 Miliar, tetapi mampu diraih 

550,6 miliar.17 

Uswatun Hasanah dengan tema penelitian Asuransi dan 

Pegadaian Dalam Perspektif Islam bahwa aktivitas Asuransi 

dan Pegadaian diperbolehkan dalam islam jika tidak 

mengandung unsur-unsur yang menyalahi prinsip Syariah 

yaitu berdasarkan kaidah dasar muamalah, hukum asal 

dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Dalam 

gadai Syariah, tidak ada pembungaan uang pinjaman, 

melainkan biaya penitipan barang 

Biaya penitipan itulah menjadi keuntungan bagi pihak 

yang memberi pinjaman hutang. Perbedaan utama gadai 

Syariah dengan gadai konvensional adalah dalam hal 

pengenaan bunga. Pegadaian Syariah bebas dari bunga, yang 

ada hanyalah biaya penitipan barang. 18  Menurut Nindya 

Astriani, Gadai dalam Islam disebut dengan Rahn yang berarti 

perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 

utang, rahn merupakan akad atau perjanjian harta sebagai 

kepercayaan atau penganut hutang dan yang memberi 

pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada 

 

17,Rokhmat Subagio, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah 

(Rahn), An-Nisbah: Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, h,  163. 

18Uswatun Khasanah, Asuransi dan Penggadaian Dalam Perspektif 

Islam, h. 159-160. 
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saat ia menuntut haknya.19 Transaksi gadai bukanlah sesuatu 

hal yang baru bagi kamu muslim, karena hal ini pernah 

dicontohkan oleh Rasulullah pada saat akan bermuamalah 

dengan orang yahudi, yaitu beliau menggadaikan baju 

perangnya untuk membeli kebutuhan hidupnya. Namun 

untuk praktek dan mekanisme berjalannya pegadaian, tidak 

semua menggunakan prinsip Syariah dan menerapkannya 

secara sempurna. Hal ini juga dinyatakan oleh S Purnamasari 

bahwa praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah 

saw. dan pernah melakukannya pula, namun mengingat 

kompleksnya kelembagaan yang dapat menyebabkan realita 

bergeser, praktik gadai yang melembaga ni perlu dicermati 

agar tetap tidak keluar dari fiqh rahn itu sendiri.20 

Mekanisme bertransaksi dalam pegadaian syariah 

berbeda dengan pegadaian konvensional. Dalam pegadaian 

syariah, dalam melakukan proses gadai menggunakan sebuah 

akad yang dengan akad tersebut terjadilah sebuah ikatan 

antara pihak pegadaian dengan nasabah terkait tentang biaya 

yang akan dikeluarkan oleh pihak nasabah. Dan pada 

pegadaian syariah pengenaan biaya pemeliharaan dan biaya 

penitipan barang tidak didasarkan pada berapa jumlah uang 

yang akan dipinjam melainkan berdasarkan atas barang 

gadaian dari pinjamannya. Sedangkan dalam pegadaian 

konven menggunakan sistem bungan dalam melakukan suatu 

transaksi. Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan 

 

19Nindya Astriani, Hubungan Antara Sikap Konsumen Dan Norma 

Subjektif Dengan Minat Nasabah Untuk Bertransaksi Logam Mulia Di 

Pegadaian Syariah (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raja, 

Jakarta), Media Ekonomi: Vol, 19. No, 3. Desember 2011, h, 94.  

20Purnamasari, Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam 

Meningkatkan Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit 

Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin, At-Taradhi: Jurnal Studi 

Ekonomi, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2018, h. 26.   
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Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan 

Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan 

Pemerintah yang mengatur Pegadaian Syariah yaitu PP No. 10 

Tahun 1990 tentang perubahan Bentuk Perjan Pegadaian 

menjadi Perum PP dan PP No. 103 tahun 2000 Tentang 

Perum Pegadaian. 21  Pegadaian Syariah merupakan satu-

satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi 

mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga 

keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke 

masyarakat yang dalam menyalankan operasionalnya 

berpegang teguh pada prinsip Syariah. 22  Adapun produk 

pegadaian Syariah diantaranya: Rahn (91-93% dari harga 

taksir), ARRUM (AR Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) denga 

jaminan BPKB motor atau mobil, MULIA (Murabahah Logam 

Mulia dan Investasi Abadi), serta Pegadaian Amanah 

(Pembiayaan Kepemilikan kenderaan bermotor).23 

Terkait tentang biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak 

nasabah. Dan pada pegadaian syariah pengenaan biaya 

pemeliharaan dan biaya penitipan barang tidak didasarkan 

pada berapa jumlah uang yang akan dipinjam melainkan 

berdasarkan atas barang gadaian dari pinjamannya. 

Sedangkan dalam pegadaian konvensional menggunakan 

sistem bunga dalam melakukan suatu transaksi. Pegadaian 

Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya 

terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur 

 

21Ade Sofyan Mulyadi, 2012.  

22Nunung Huswatun Habibah, Perkembangan Gadai Emas Ke 

Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah, Amwaluna: Jurnal Eknomi dan 

Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1, 1 Januari 2017, h. 82. 

23Hendri Tanjung, Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi 

Ekonomi Islam, h. 287.   
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Pegadaian Syariah yaitu PP No. 10 Tahun 1990 tentang 

perubahan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum PP dan 

PP No. 103 tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian. 24 

Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk 

melaksanakan kegiatan Lembaga keuangan berupa 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang 

dalam menyalankan operasionalnya berpegang teguh pada 

prinsip Syariah. 25  Adapun produk pegadaian Syariah 

diantaranya: Rahn (91-93% dari harga taksir), ARRUM (AR 

Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) dengan jaminan BPKB motor 

atau mobil, MULIA (Murabahah Logam Mulia dan Investasi 

Abadi), serta Pegadaian Amanah (Pembiayaan Kepemilikan 

Kendaraan bermotor).26 

N. Persamaan dan Perbedaan 

Perbedaan antara gadai syariah dengan gadai 
konvensional dapat dibuat dalam sebuah tabel berikut: 

Tabel Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah Dan 
Konvensional 

Persamaan Perbedaan  
i. Hak gadai atas 

pinjaman uang. 
ii. Adanya agunan 

sebagai jaminan utang. 
iii. Tidak boleh 

mengambil manfaat 
barang yang 
digadaikan. 

a. Rahn dalam hukum Islam 
dilakukan secara suka rela atas 
dasar tolong menolong tanpa 
mencari keuntungan sedangkan 
gadai menurut hukum perdata 
disamping berprinsip tolong 
menolong juga menarik 

 

24Ade Sofyan Mulyadi, 2012. 

25Nunung Huswatun Habibah, Perkembangan Gadai Emas Ke 

Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1, 1 Januari 2017, h. 82. 

26Hendri Tanjung, Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi 

Ekonomi Islam, h. 287.   
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iv. Biaya barang yang 
digadaikan ditanggung 
oleh para pemberi 
gadai. 

v. Apabila batas waktu 
pinjaman uang habis 
barang yang 
digadaikan boleh 
dijual atau dilelang. 

keuntungan dengan cara menarik 
bunga atau sewa modal. 

b. Dalam hukum perdata hak gadai 
hanya berlaku pada benda yang 
bergerak sedangkan dalam hukum 
Islam. Rahn berlaku pada seluruh 
benda, baik harus yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak 

c. Dalam rahn tidak ada istilah bunga. 
d. Gadai menurut hukum perdata 

dilaksanakan melalui suatu 
lembaga yang di Indonesia disebut 
Perum Pegadaian. Rahn menurut 
hukum Islam dapa dilaksanakan 
tanpa melalui suatu lembaga. 

O. Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah 

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan 

praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai 

syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai 

berikut: 

1. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem 

keuangan oleh karenanya merupakan tantangan 

tersendiri bagi pegadaian syariah untuk 

mensosialisasikan produk-produknya. 

2. Masyarakat kecil yang dominasi menggunakan jasa 

pegadaian kurang familier dengan produk rahn 

dilembaga keuangan syariah. Apalagi sebagian besar 

yang berhubungan dengan pegadaian selama ini adalah 

rakyat kecil maka ketika ia dikenalkan bentuk 

pegadaian (rahn) oleh bank apalagi dengan fasilitas 

bank yang mewah timbul hambatan psikologi dari 

masyarakat dalam berhubungan dengan rahn. 

3. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum 

sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan 

penggadaian syariah. Disamping itu keberadaan 

penggadaian konvensional di bahwa Departemen 

Keuangan mempersulit posisi pegadaian syariah bila 
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berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada 

saat pendiriannya. 

4. Pegadaian kurang populer, image yang selama ini 

muncul berhubungan dengan penggadaian adalah 

orang yang membutuhkan dana kepada suatu lembaga 

dengan jaminan suatu barang. Memberi kesan bahwa 

orang yang berhubungan dengan penggadaian orang 

yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin. 

P. Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah 

Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk 

mengembangkan pegadaian syariah antara lain: 

1. Usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah 

terus dilakukan sebagai usaha untuk mensosialisasikan 

praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke 

bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

pendanaan. Maka perlu kerjasama dari berbagai pihak 

untuk menentukan langkah-langkah dalam 

pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih 

baik. 

2. Masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding 

bank disaat mereka membutuhkan dana karena 

prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah 

dibanding dengan meminjam dana langsung ke bank. 

Maka cukup alasan bagi pegadaian syariah untuk eksis 

di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. 

3. Pegadaian syariah bukan sebagai pesaing yang 

mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan 

syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk 

menghambat berdirinya pegadaian syariah. Dengan 

keberadaan pegadaian syariah malah akan menambah 
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pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana 

dengan mudah, selain itu hal ini akan meningkatkan 

tersosialisasinya keberadaan lembaga keuangan 

syariah. 

4. Pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan 

pegadaian syariah ini dengan membuat peraturan 

pemerintah (PP) atau undang-undang (UU) pegadaian 

syariah. Atau memberikan alternatif keberadaan Perum 

Pegadaian Syariah di Indonesia. 

Q. Peran Otoritas Jasa Keuangan OJK Terhadap 

Pengembangan Institusi Gadai Syariah 

PT Pegadaian (Persero) terus membukukan bisnis 

pinjaman berbasis gadai syariah secara signifikan pada tahun 

ini. Sementara itu, gadai syariah di sektor swasta masih sepi. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, PT Pegadaian 

(Persero) mencatatkan pembiayaan syariah senilai Rp.9,02 

triliun per Agustus 2019, tumbuh signifikan sebesar 46,08% 

dibandingkan dengan Agustus 2018 senilai Rp.6,18 triliun. 

Dibandingkan dengan total bisnis perseroan, pembiayaan 

syariah masih sekitar 19,81% dari total pembiayaan yang 

telah disalurkan oleh Pegadaian senilai Rp.45,55 

triliun. Adapun komposisi dari pembiayaan syariah per 

Agustus 2019, sebanyak 62,68% berasal dari produk rahn, 

senilai Rp. 5,65 triliun. Kedua, sebesar 36,50% atau senilai 

Rp.3,29 triliun berasal dari produk rahn tasjily, dan lainnya 

senilai Rp.75 miliar atau sekitar 8,31%. 

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk 

Pegadaian Harianto Widodo mengatakan peningkatan 

tersebut didorong dari pengembangan produk baru untuk 

meningkatkan pasar syariah. “Peningkatan karena produk 

baru seperti Arrum Haji dan Rahn Tanah,” katanya saat 
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dihubungi Bisnis, Minggu (6/10). Rahn tanah  merupakan 

pemberian pinjaman menggunakan surat hak milik (SHM) 

atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB) untuk pengusaha 

mikro, petani, karyawan, dan profesional. Plafon yang 

disediakan berkisar Rp1 juta -- Rp2 juta dengan jangka waktu 

12 bulan -- 60 bulan. Hingga Juni 2019, outstanding produk 

tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar. 

Sementara itu, Arrum Haji merupakan pembiayaan 

untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan 

jaminan berupa emas kurang lebih 3,5 gram. “Kami 

mengembangkan semua produk kepada digitalisasi, 

termasuk produk-produk syariah,” katanya. Per 1 Juli 2018, 

sebanyak 77 outlet konvensional di Madura dikonversi 

menjadi outlet syariah, sehingga komposisi outlet Syariah 

menjadi 681 cabang dan konvensional menjadi 3.640 

kantor. Seperti diketahui, Pegadaian masih menjalankan 

bisnis syariahnya lewat unit usaha syariah (UUS). Menurut 

Harianto, belum ada desakan dari Otoritas Jasa Keuangan 

untuk memisahkan UUS menjadi badan usaha tersendiri.  

Berdasarkan POJK No. 31 /POJK.05/2016 Tentang 

Usaha Pergadaian, pergadaian diperbolehkan menjalankan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Namun, belum ada 

aturan yang mewajibkan untuk melakukan spin 

off. Menurutnya, Pegadaian tidak akan terburu-buru 

melakukan spin off karena dikhawatirkan biaya akan 

membengkak. Dia memprediksi spin off akan dilakukan pada 

3-4 tahun ke depan. Sementara itu, dari sektor pergadaian 

swasta, Manajer Eksekutif Perkumpulan Perusahaan Gadai 

Indonesia (PPGI) Guladi mengatakan sudah ada tiga 

perusahaan gadai swasta yang melayani gadai berprinsip 

syariah dari total 76 gadai swasta terdaftar. Menurutnya, 

memang belum banyak masyarakat ekonomi syariah yang 
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berminat untuk mendirikan usaha pergadaian syariah. 

“Mungkin skala masih kecil dan industri jasa gadai masih 

mencari bentuk atau masih dalam tahap pengembangan. 

Kalau masyarakat umum pengguna jasa gadai syariah tetap 

berminat jika ada outlet syariah,” ujarnya. 
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BAB II  

GADAI SYARI’AH MENURUT TINJAUAN IJTIHAD 

BAGI KEMASLAHATAN UMMAT 

A. Pendahuluan 

lobalisasi dengan berbagai produknya membawa 

dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi, 

baik secara mikro maupun makro. Aktifitas ekonomi 

sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. 

Perkembangan aktifitas ekonomi, khususnya aktifitas 

perbankan melaju semakin cepat seiring dengan 

perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat 

dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian 

kencang. Hal ini membuat aktifitas ekonomi semakin variatif 

dan semakin intens dilakukan. Kreatifitas pengembangan 

model transaksi dan produk semakin tinggi.  

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah 

cepat pada masa mendatang. Colin Rose sebagaimana dikutip 

Nur Kholish menyatakan bahwa dunia sedang berubah 

dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan 

hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks. 27 

Persoalan-pesoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang 

dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era 

globalisasi ini muncul dan berkembang dengan cepat. 

 

27Nur Kholish, “Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab 

Problematika Muamalah Kontemporer”, dalam Jurnal ALMAWARID, 

(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Edisi XIV tahun 2005), hlm. 180. 

G 
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Padahal wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah Saw 

sebagai rasul terakhir telah wafat dan al-Quran telah tamat. 

Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang 

muncul kontemporeri dalam era globalisasi dijawab dengan 

gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah 

Saw.28 Masyarakat muslim, sebagai bagian dari masyarakat 

global tidak lepas dari dampak globalisasi dengan 

perkembangan produknya.29  

Aktifitas perokonomian yang semakin variatif dan 

intens, di satu sisi memberi peluang kepada umat Islam untuk 

ikut berperan secara aktif, khususnya dalam bidang ekonomi, 

dan di satu sisi menjadi tantangan, mampukah Ekonomi Islam 

bersaing dan memberi jawaban terhadap problem ekonomi 

di era global? Karena segala aktifitas muslim, terlebih 

aktifitas penting seperti dalam aktifitas Ekonomi, umat Islam 

terikat oleh norma-norma ilahiyah yang terdapat dalam 

ajaran Islam dan diderivasi menjadi fiqh. Dalam konteks 

 

28Hasan al-Turabi, Qad}aya al-Tajdid, (Khartum: Ma’had al-Buhus| 

wa alDirasat al-Ijtimai’yah, 1990), hlm. 50-51 

29Mengenai perubahan zaman dan efeknya terhadap kehidupan umat 

Islam, Abdullah Saeed menjelaskan ....The epoch making changes in the world 

over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and 

altered significantly how we see the world. These changes are enormous: 

Globalization, Migration, Scientific & technological revolutions, Space 

exploration, Archaeological discoveries, Evolution and genetics, Public 

education and literacy, Increased understanding of the dignity of human 

person, Greater interfaith interaction, The emergence of nation-states (and 

the concept of equal citizenship) and Gender equality. (lebih lanjut baca 

Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary Approach, 

[New York NY: Routledge, 2006], hlm. 2). 
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aktifitas ekonomi, norma-norma tersebut berupa fiqh 

mu’amalah.30  

Artinya, menghadapi perkembangan dan intensitas 

aktifitas ekonomi di era global ini, Ekonomi Islam tidak hanya 

dituntut untuk berakselarasi, akan tetapi juga harus tetap 

berpegang pada norma ilahiyah berupa fiqh mu’amalah yang 

menjadi landasan legalitas aktifitas tersebut. Jadi di satu sisi 

produk bank keuangan syariah dituntutut untuk 

berakselarasi dengan perkembangan aktifitas ekonomi 

konvensional, namun di satu sisi, pengembangan produk 

tersebut harus berpegang pada aspek legalitas atau 

keabsahan secara hukum Islam. Hukum Islam tidak akan 

dapat mampu menghadapi dan menjawab problem dan 

tantangan, khususnya di dunia modern, kecuali dengan 

adanya haromisasi antara teks dengan konteks, antara teks 

dengan perkembangan zaman dan sosip-kultural 

masyarakat. Muttahari menyatakan:  

“Alegal system cannot meet the challenges of time and 
location unless it is in full harmony with the human 
intellect (‘aql); the human primordial nature (fitrah); 
human rights; and human physical, mental, psychological, 
and spiritual needs of the individuals and society. I believe 
that the Islamic legal system is able to meet these 
challenges provided Islamic legal thought and approaches 
are reconstructed and revised according to new challenges 
and requirements. This is how the Islamic legal system can 

 

30Fiqih Mu’amalah kontemporer setidaknya mencakup dua aktifitas 

pokok, yaitu, pertama, ahkam Mu’awadat, yaitu mu’amalah yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mencari keuntungan, tukar menukar barang dengan nilai 

atau barang dengan jasa dan sebagainya seperti jual beli, sewa menyewa, 

syirkah dan sebagainya. Kedua, al-Ahkam al-Tabarru’at, yaitu mu’malah 

dengan tujuan beramal shalih atau kebaikan, seperti hibah, wakaf, wasiat dan 

sebagainya. (Lebih lanjut baca Kholid bin ‘Ali, al-Mu’amala al-Maliyah al-

Maliyah alMu’asrah, [Madinah: Tp, 2005], hlm. 3. 
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and may keep its dynamic character in the future as it has 
done in the past.”31   

Permasalahan yang paling mendasar hukum Islam, 

termasuk hukum ekonomi Islam adalah, banyaknya problem 

kontemporer yang tidak terjawab oleh hukum Islam karena 

kurang efektif dan intensnya proses harmonisasi dan 

kontekstualisasi hukum Islam melalui ijtihad.  Problem ini 

hampir merata dalam hukum Islam secara menyeluruh, 

dalam hukum keluarga (al-Ahwal alSyakhshiyyah),32 hukum 

pidana Islam (Fiqh al-Jinayah),33 hukum politik Islam (Fiqh 

al-Siayasah), 34  hukum waris (Fiqh al-Mawarits 35 tak 

terkecuali dalam bidang hukum Ekonomi seperti hukum 

wakaf (Fiqh al-Waqf) 36 dan Fiqh Mu’amalah. Banyaknya 

problem kontemporer yang muncul, khusunya dalam bidang 

hukum ekonomi Islam, tidak seharusnya dihadapkan secara 

konfrontatif dengan norma dan aturan yang terdapat dalam 

 

31Dikutip oleh A. Ezzati, Islamic Law and the Challanges of Modern 

Time, Journal of Sharia’a Islamic Studies, (Wembley, London: Islamic 

College , 2010), hlm. 48. 

32Permasalahan dalam bidang hukum perkawinan misalnya tentang 

legalitas pernikahan atau perceraian via teleconference atau bahkan melalui 

jejaring sosial di internet seperti Facebook, Twiter, Yahoo Massanger atau 

jejaring sosial lainnya. 

33Permasalahan dalam bidang fiqh al-jinayah antara lain tentang 

relevansi dan legalitasnya di negara-negara muslim. Bagaimana relevansi 

hukum potong tangan untuk koruptor yang telah terbukti merupakan salah 

satu contoh problem tersebut. 

34Permasalahan dalam bidang fiqh siyasah misalnya tentang 

relevansi sistem demokrasi dengan politik Islam, bagaimana jaminan 

pluralitas keyakinan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif fiqh siyasah. 

35Permasalahan dalam fiqh al-mawa>ris, misalnya bagaimana hukum 

waris Islam dapat mengakomodir kewarisan anak hasil zina yang ditetapkan 

sebagai anak sah menurut hukum positif. 

36Permasalahan dam bidang fiq al-waqf misalnya bagaimana hukum 

wakaf tunai, memindahkan tanah wakaf yang tidak produktif dan sebagainya. 
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nas}s} atau teks agama. Berbagai problem kontemporer harus 

dicari jawabannya melalui aktifitas ijtihad. Ijtihad sebagai 

produk penalaran manusia terhadap wahyu di satu pihak, dan 

kenyataan sosial di pihak lain, telah menunjukkan elastisitas 

dan dinamika fiqh. 37  Usul fiqh dan fiqh sudah seharusnya 

berkembang dalam menghadapai realitas kehidupan modern 

tersebut. Problem dan aktifitas ekonomi yang belum 

mempunyai landasan hukum yang jelas dan komprehensif 

harus dicarikan jawaban melalui ijtihad kolektif integratif. 

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk, 

yaitu: bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), asuransi syariah (takaful), perusahaan pembiayaan 

syariah, pasar modal syariah, pegadaian Syariah, dana 

pensiun syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pasar modal 

syariah, lembaga amil zakat dan lembaga wakaf. 

Berbagai lembaga keuangan tersebut, pengembangan 

produk yang termasuk paling intens adalah pada perbankan 

syariah. Produk perbankan syariah secara garis besar adalah 

produk penyaluran, produk penghimpunan dan produk jasa. 

Produk penyaluran dana terdiri dari akad bagi hasil, jual beli 

dan qardhasan. Akad bagi hasil yang meliputi musyarakah 

dan mudarabah. Sementara akad jual beli meliputi 

murabah}ah, bai’ alsalam, bai’ al-istisna’, ijarah dan ijarah wa 

iqtina’. Sementara produk penghimpunan dana yaitu giro 

wadi’ah, rekening tabungan, rekening investasi umum dan 

rekening investasi khusus. Produk jasa terdiri dari rahn, 

waka>lah, kafalah, ju’a>lah dan s}arf,. Pengembangan produk 

bank dan lembaga keuangan serta aktifitas di bank syariah 

pada dasarnya sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah 

 

37Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di 

Indonesia” dalam Noor Ahmad, dkk, Epistmologi Syara’; Mencari Format 

Baru Fiqh Indonesia, (Jakarta: Walisongo Press, 2000), hlm. 119. 
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(DPS) agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. 

Pengembangan produk bank dan lembaga keuangan serta 

aktifitas di bank syariah pada dasarnya sudah diawasi oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari 

ketentuan syariah. Dalam konteks ini, fiqh mu’Lebih dari itu, 

ijtihad kolektif integratif dalam konteks pengembangan 

hukum ekonomi Islam tidak hanya dalam rangka menjawab 

permasalahan yang telah muncul, akan tetapi dalam rangka 

memberikan konstruk landasan dan bangunan epistemologi 

yang utuh, sehingga menjadi landasan hukum Islam (Islamic 

legal framework) dalam pengembangan ekonomi Islam 

melalui pengembangan dan inovasi produk jasa dan 

keuangan yang syar’i. Perkembangan zaman dan kemajuan 

ilmu pengetahuan seharusnya meningkatkan motivasi untuk 

berijtihad, inilah yang akan membawa kemajuan umat Islam, 

tidak hanya pada hukum Islam akan tetapi pada aspek-aspek 

lainnya. 

Tulisan ini hadir bermaksud memberikan ulasan 

tentang pentingnya ijtihad kolektif integratif atau ijtihad yang 

segar (fresh ijtihad) dalam bidah fiqh mu’amalah untuk 

memberikan legalitas yang jelas dalam perspektif hukum 

Islam dalam rangka pengembangan produk bank dan 

keuangan syari’ah. Ijtihad kolektifintegratif ini dilakukan 

dengan berbagai pendekatan, bukan hanya pendekatan fiqih, 

akan tetapi juga menggunakan pendekatan sosial, politik, dan 

terlebih pendekatan ekonomi. Pembahasan ini penting 

karena beberapa alasan, pertama, untuk membuka ckrawala 

berfikir bahwa perubahan zaman dengan segala produknya 

berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, tak 

terkecuali perkembangan sistem dan aktifitas ekonomi 

dengan segala produknya. Hal ini tentunya membutuhkan 

jawaban yang komprehensif dari perspektif hukum Islam 

atau fiqh. Kedua, memberikan pemahaman bahwa ijtihad 
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kolektif integratif bukan berarti ijtihad yang hanya melihat 

pada realitas konteks sosial dan situasi semataa>malah 

kontemporer dapat menjadi pegangan bagi para anggota DPS 

tersebut. 

Tanpa berlandaskan teks-teks agama atau nass. Ijtihad 

kolektif integratif harus berlandaskan teks dengan 

mendialogkannya dengan konteks zaman dan situasi serta 

realitas sosial. Ketiga, untuk menggugah dan memberikan 

motivasi kepada para intelektual dan ulama untuk selalu 

melakukan ijtihad kontekstual dan aktual, sebagai tanggung 

jawab intelektual mereka untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat, khususnya permasalahan dalam bidang hukum 

ekonomi Islam untuk memberikan legalitas pengembangan 

produk jasa dan keuangan syariah.  

B. Pengertian Ijtihad 

Kata ijtihad berakar dari kata al-juhd, yang berarti al-

thaqah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-

jahd yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran). Dari 

itu, ijtihad menurut pengetian kebahasaannya bermakna 

“badzl al-wus’ wa al-majhud” (pengerahan daya dan 

kemampuan), atau “pengerahan segala daya dan kemampuan 

dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan 

sukar”.38  

Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan 

spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam 

mendapatkan ketentuan syarak. Dalam hal ini, al-Syaukani 

memberikan defenisi ijtihad dengan rumusan : 

“mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan 

 

38Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Shaukani, hlm 73. 



47 

hukum syarak yang praktis dengan menggunakan metode 

istinbath”. Atau dengan rumusan yang lebih sempit : “upaya 

seseorang ahli fikih (al-faqih) mengerahkan kemampuannya 

secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat 

yang bersifat zhanni”.39 

1. Dalil Hukum Ijtihad 

“hai Ada beberapa dasar hukum diharuskannya ijtihad 

diantaranya:” 

a. Al-Qur’an  

Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-

nisa:59) 

ٱلرذُسوَل   ِطيُعواْ 
َ
َوأ  َ ٱَّللذ ِطيُعواْ 

َ
أ َءاَمنُوٓاْ  ِيَن  ٱَّلذ َها  يُّ

َ
َٰٓأ رِ يَ مأ

َ ٱۡلأ ْوِِل 
ُ
َوأ

ِ َوٱلرذُسوِل إِن ُكنتُمأ   ٖء فَُردُّوهُ إََِل ٱَّللذ تُمأ ِِف ََشأ ۖۡ فَإِن تََنَٰزَعأ مِنُكمأ
وِيًل 

أ
َسُن تَأ حأ

َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخۡيأ َوأِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ

ِ َوٱۡلأ ِمنُوَن بِٱَّللذ تُؤأ

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

 

39Ibid, Nasrun, hlm 75). 
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Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. 

Selanjutnya  Firman Allah Pada QS. Al-Hasyr; 2 : 

ْ ٱفَ  وا تَِِبُ ْوِِل   عأ
ُ
َٰٓأ بأَصَٰرِ ٱيَ

َ ۡلأ  

 “…Maka ambillah ibarat, wahai orang-orang yang 

mempunyai padangan” (QS.Al-Hasyr : 2) 

Menurut firman pertama, yang dimaksud dengan 

dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi 

orang-orang yang mempelajari Qur’an dan Hadits supaya 

meneliti hukum-hukum yang ada alsannya, agar bisa 

diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, 

dan hal ini adalah ijtihad. 

Pada firman kedua, orang-orang yang ahli 

memahami dan merenungkan diperintahkan untuk 

mengambil ibarat, dan hal ini berarti mengharuskan 

mereka untuk berijtihad. Oleh karena itu, maka harus 

selalu ada ulama-ulama yang harus melakukan ijtihad.40 

(Jalaluddin Rahmat, Dasar Hukum Islam, hlm 163). 

b. Al-Hadits 

Kata – kata Nabi s.a.w. : “Ijtihadlah kamu, karena 
tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang 
diperuntukkan kepadanya” (Jalaluddin Rahmat, Dasar 
Hukum Islam, hlm 163) 

 “Hakim apabila berijtihas kemudian dapat 

mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala 

(pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran 

 

40Jalaluddin Rahmat, Dasar Hukum Islam, hlm 163. 

https://www.dosenpendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/11/hadis.png
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hasilnya). Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai 

kebenaran, maka ia mendapat satu pahala (pahala 

melakukan ijtihad)”. (Hadits riwayat Bukhari dan 

Muslim) 

c. Ijmak 

Umat Islam dan berbagai madhabnya telah 

sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad 

ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil 

ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya 

yang ditelorkan para mujtahid sejak dulu sampai 

sekarang. 

Akal kita pun mewajibkan untuk melaksanakan 

ijtihad karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara’ 

praktis adalah bersifat dzanni yang menerima beberapa 

interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya 

ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau 

yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak 

ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa 

menjelaskan hukum syara’nya dengan menggunakan 

salah satu cara istidlal. 

Oleh karena Syariat Islam harus menetapkan 

semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah SWT maka 

tidak ada jalan lain selain ijtihad. 41  

2. Fungsi Ijtihad 

Imam syafi’I ra. (150-204 H) dalam kitabnya Ar-risalah 

ketika menggambarkan kesempurnaan Al-Quran pernah 

menegaskan : “Maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada 

 

41Dr. Yusuf Al Qardlawy, Ijtihad Dalam Syariat Islam – Beberapa 

Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer, hlm 100). 



50 

seorang pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah 

terdapat petunjuk tentang hukumnya” 

Pernyataan Syafi’I tersebut menginspirasikan bahwa 

hukum-hukum yang terkandung oleh Al-Quran yang bisa 

menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan 

kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, Allah mewajibkan hamba-

Nya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum 

dari sumbernya itu. Allah menguji ketaatan seseorang untuk 

melakukan ijtihad, sama halnya seperti Allah menguji 

ketaatan hamba-Nya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya. 

Selanjutnya ijtihad memiliki banyak fungsi, diantaranya : 

a) Menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat 

hadis mutawattir seperti Hadis Ahad, atau sebagai 

upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak 

tegas pengertiannya sehingg tidak angsung dapat 

dipahami. 

b) Berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah 

seperti dengan Qiyas, Istihsan, dan Maslahah mursalah. 

Hal ini penting, karena ayat-ayat dan hadis-hadis 

hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang terus 

berkembang dan bertambah denga tidak terbatas 

jumlahnya. (Zairif, Fungsi Ijtihad, Online). 

3. Objek Ijtihad 

Adapun lapangan yang bisa menjadi obyek ijtihad 

adalah: 

a) Lapangan yang dibawa oleh nas yang dhanni, baik 

dari segi pengertiannya, dan nas seperti ini adalah 

hadits. Ijtihad dalam hal ini ditujukan kepada segi 
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sanad dan pen-sahinannya, juga dari pertalian 

pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari. 

b) Lapangan yang dibawa oleh nas yang qat’I 

kedudukannya, tetapi dhanni pengertiannya, dan nas 

seperti ini terdapat dalam Qur’an dan Hadits juga : 

Obyek ijtihad disini ialah segi pengertiannya saja. 

c) Lapangan yang dibawa oleh nas yang dhannu 

kedudukannya, tetapi qat’I pengertiannya, dan hal ini 

hanya terdapat dalam Hadits. Obyek Ijtihad dalam 

hal ini ialah segi sanad, sahihnya hadits, dan 

pertaliannya dengan Rasul. Dalam ketiga-tiga 

lapangan hukum tersebut di atas semua, daerah 

ijtihad terbatas sekitar nas, di mana seseorang 

mujtahid tidak bisa melampaui kemungkinan-

kemungkinan pengertian nas. 

d) Lapangan yang tidak ada nas-nya atau tidak iijma’kan 

dan tidak pula diketahui dari agama dengan pasti. Di 

sini seseorang yang berijtihad memakai qiyas, atau 

istihsan atau ‘urf atau jalan-jalan lain. Di sini daerah 

ijtihad lebih luas daripada lapangan-lapangan lain. 

4. Syarat Ijtihad 

Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan 

yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan 

berat yang menghendaki  kemampuan dan persyaratan 

tersendiri. Jadi,  tidak dilakukan oleh setiap orang. 

Memang egalitarianisme Islam tidak memilah-milah para 

pemeluk Islam dalam kelas-kelas tertentu, dan 

menyangkut  Ijtihad pun setiap orang berhak 

melakukannya, tetapi permasalahannya bukan di situ, 

ijtihad adalah suatu bentuk kerja keras yang memerlukan 

kemampuan tinggi. 
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a. Pertama 

Mengetahui al-Kitab (al-Qur’an) dan sunnah. 

Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama 

usul Fikih. Ibn al-Hummam, salah seorang ulamah Fikih 

Hanafiah, menyebutkan bahwa mengetahui al-Qur’an 

dana sunnah merupakan syarat mutlak yang harus 

dimiliki oleh mujtahid. Akan tetapi, menurut al-

Syaukani, cukup bagi seorang mujtahid hanya 

mengetahui ayat-ayat hukum saja. Bagi al-Syaukani, 

ayat-ayat  hukum itu tidak perlu dihafal oleh mujtahid, 

tetapi cukup jika ia mengetahui letak ayat itu, sehingga 

dengan mudah ditemukannya ketika diperlukan. 

b. Kedua 

Mengetahui ijmak, sehingga ia tidak 

mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijmak. Akan 

tetapi, seandainya dia tidak memandang ijmak sebagai 

dasar hukum, maka mengetahui ijmak ini tidak menjadi 

syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad. 

c. Ketiga 

Mengetahui bahasa Arab, yang 

memungkinkannya menggali hukum dari  al-Qur’an dan 

sunnah secara baik dan benar.Dalam hal ini menurut al-

Syaukani- seorang mujtahid harus mengetahui seluk-

beluk bahasa Arab secara sempurna, sehingga ia 

mampu mengetahui makna-makna yang terkandung 

dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. Secara 

rinci dan mendalam: mengetahui makna lafal-lafal 

gharib (yang jarang dipakai); mengetahui susunan-

susunan  kata yang khas (khusus), yang memilki 

keistimewaan-keistimewaan unik. 
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d. Keempat 

 Mengetahui ilmu usul fikih. Menurut al-

Syaukani, ilmu usul fikih penting diketahui oleh 

seseorang mujtahid karena melalui ilmu inilah 

diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. 

Seseorang akan dapat memperoleh jawaban suatu 

masalah secara benar apabila ia mampu menggalinya 

dari al-Qur’an dan sunnah dengan menggunakan 

metode dan cara yang benar pula. 

e. Kelima 

 Mengetahui nasikh (yang menghapuskan) dan 

mansukh (yang dihapuskan). Menurut al-Syaukani, 

pengetahuab tenteng nasikh dan mansukh penting 

agar  mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang 

telah mansukh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau 

hadits-hadits. 

5. Kedudukan Ijtihad 

Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang 

ketiga setelah Al-Qur’an dan As-Sunah. Berijtihad itu sangat 

berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara’ yang 

dalilnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadits 

dengan tegas. 

Ditinjau dari fungsi ijtihad, ijtihad itu perlu 

dilaksanakan: 

1. Pada suatu peristiwa yang waktunya terbatas, 

sedangkan hukum syara’ yang mengenai peristiwa 

sangat diperlukan, dan juga tidak segera ditentukan 

hukumnya, maka dikhawatirkan kesempatan 

menentukan hukum itu akan hilang. 
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2. Pada suatu peristiwa diperlukan hukum syara’ di 

suatu daerah yang terdapat banyak para ahli ijtihad, 

sedang waktu peristiwa itu tidak mendesak maka hal 

yang semacam itu perlu adanya ijtihad, karena 

dikhawatirkan akan terlepas dari waktu yang 

ditentukan. 

3. Terhadap masalah-masalah yang belum terjadi yang 

akan kemungkinan nanti akan diminta tentang 

hukum masalah-masalah tersebut, maka untuk ini 

diperlukan ijtihad. 

C. Macam-Macam Ijtihad 

Secara garis besar ijtihad dibagi kedalam dua bagian, 

yaitu ijtihad Fardhi dan Jami’i. 

1. Ijtihad Fardhi 

Ijtihad fardhi adalah : ”Setiap ijtihad yang 

dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, 

namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain 

menyetujuinya dalam suatu perkara (Tasyri’ Islami: 115) 

Ijtihad yang semacam inilah yang pernah dibenarkan 

oleh Rasul kepada Mu’adz ketika Rasul mengutus beliau 

untuk menjadi qodhi di Yaman. 

2. Ijtihad Jami’i 

Ijtihad Jami’i adalah : ”Semua ijtihad dalam suatu 

perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin.” (Ushulu 

Tasyri’ :116 ). Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh 

hadits Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau menanyakan 

kepada Rasul tentang suatu urusan yang menimpa 

masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya dalam 

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi bersabda : 

”Kumpulkanlah orang-orang yang berilmu dari orang-

orang mukmin untuk memecahkan masalah itu dan 
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jadikanlah hal itu masalah yang dimusyawarahkan 

diantara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu 

dengan pendapat orang seorang.” (H.R. Ibnu Abdil Barr). 

Disamping itu, Umar bin Khatab juga pernah berkata 

kepada Syuraikh : ”Dan bermusyawarahlah (bertukar 

pikiran ) dengan orang-orang yang saleh.” 

3. Syarat-Syarat Mujtahid 

a) Mengetahui isi Al-Qur’an dan hadits yang 

bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak 

hapal diluar kepala. 

b) Mesti mengetahui bahasa arab dengan alat-alat yang 

berhubungan dengan itu seperti Nahwu, Shorof, 

Ma’ani, Bayan, Bad’i, agar dengan ini mentafsirkan 

ayat-ayat Al-Qur’an atau As-Sunnah dengan cara 

berfikir dengan benar. 

c) Mesti mengetahui ilmu usul fiqh dan qoidah-qoidah 

fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar 

berijtihad. 

d) Mesti mengetahui soal-soal ijma’, hingga tiada timbul 

pendapat yang bertentangan dengan ijma’ itu. 

e) Mesti mengetahui nasikh mansukh dari Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. 

f) Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan: 

mana hadits yang sahih dan hasan, mana yang dhoif, 

mana yang maqbul dan mardud. 

g) Mengetahui rahasia-rahasia tasyri’i (asrarusy 

syari’ah) yaitu qoidah-qoidah yang menerangkan 

tujuan syara’ dalam meletakan beban taklif kepada 

mukallaf. 
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D. Jenis Bentuk Ijtihad 

1. Ijma’ 

Ijma’ artinya kesepakatan yakni kesepakatan para 

ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam 

agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dalam suatu 

perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang 

dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk 

kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma 

adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan 

ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. 

2. Qiyâs 

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan 

artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang 

baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun 

memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan 

berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga 

dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya 

darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata 

belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.  

Contoh Ijtihad : Salah satu contoh ijtihad yang sering 

dilakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan I 

Syawal, disini para ulama berkumpul untuk berdiskusi 

mengeluarkan argumen masing-masing untuk 

menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadhan. 

Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara 

dalam penghitungannya, bila telah ketemu kesepakatan 

ditentukanlah 1 Syawal itu. 

Contoh lain adalah tentang bayi tabung, pada zamannya 

Rasulullah bayi tabung belum ada. Akhir akhir ini bayi 
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tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki 

masalah dengan kesuburan jadi dengan cara ini berharap 

dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat 

memperoleh keturunan. 

Para ulama telah merujuk kepada hadist-hadist 

agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan 

oleh teknologi ini dan menurut MUI menyatakan bahwa 

bayi tabung dengan sperma dan ovum suami isteri yang 

sah hukumnya mubah (boleh) karena hal ini merupakan 

Ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri 

mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan 

berdoa. Sedangkan para ulama melarang penggunaan 

teknologi bayi tabung dari suami isteri yang menitipkan 

ke rahim perempuan lain, jika ada yang demikian maka 

hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan 

menimbulkan masalah yang rumit dikemudian hari 

terutama soal warisan. 

Dalam Islam anak yang berhak mendapat warisan 

adalah anak kandung, jika demikian bagaimana status 

hubungan anak dari hasil titipan tersebut? Dikandung 

tapi bukan milik sendiri, jadi hanya sekedar pinjam 

tempatnya saja, tentu hal ini membuat rumit. 

E. Gadai Syariah Dalam Tinjauan Ijtihad Ulama  

Islam mendambakan kehidupan manusia dalam 

dinamika kerahmatan, yang bergerak dalam interaktif kasih-

sayang sehingga memposisikan kehormatan manusia sebagai 

ciptaan Allah yang berakhlak dalam penampilan 

kehidupannya. Itulah sebabnya Islam menekankan 3 (tiga 

kewajiban; wajib belajar, ibadah dan bekerja. 
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Kegiatan gadai telah dikenal sejak masa Rasulullah 

Muhammad SAW, sehingga dalam suatu riwayat dari Anas RA 

(Nailul  Author-Juz 5); Rasulullah sendiri pernah terlibat pada 

masalah gadai perlengkapan perang yang dimiliki untuk 

mendapatkan gandum dalam membantu beberapa orang 

keluarganya. Hanya saja model gadai yang dilakukan bersifat 

kekeluargaan tanpa adanya unsur pemerasan. Sehingga gadai 

yang dikehendaki Islam hendaknya konsisten berpijak pada 

pijakan kemaslahatan (syari’ah). 

Pijakan syari’ah hendaknya konsisten pada dasar; 

Taawun (tolong menolong dalam kebenaran), Kejelasan 

(pemilikan barang dan tujuan gadai menggadai), Keridhaan 

(beban dan balas-jasa). Syarat tersebut Insya Allah akan 

membangun hubungan persaudaraan dan silaturrahmi yang 

memberi kepuasan dan keharmonisan kehidupan mereka. 

Sejalan dengan Sabda Rasulullah SAW (Subulussalam) Juz 3); 

عن أىب هريرة رضييييييي  ن عيب  عن هللا  لييييييي و ن ع ل  من   م ييييييي        ن أ   
أ ي  هيسيرييأ   نها أيس أه .ي  نه رمن    أ ونل ن يبيس  يرييأ أءناهيسأء  ن عيبي  م ن

 ن بخسر     
(Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, Beliau 
bersabda: Barang siapa meminjam barang orang lain 
dengan niat mengembalikannya maka Allah akan 
memudahkan pengembaliannya. Dan barang siapa 
mengambil dengan niat untuk merusaknya maka Allah 
akan membinasakannya) 

Sisi yang penting pula disadari dari orang yang 

memperoleh bantuan pinjaman, baik dalam model simpan 

pinjam maupun gadai menggadai, hendaknya menyadari 

perlunya landasan akhlak bukan hanya dalam hubungannya 

kepada Allah SWT tapi juga dalam hubungannya kepada Allah 

SWT tapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia. 
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Permasalahan saling menghargai sehingga adanya 

pembayaran atau pengembalian yang dilakukan lebih 

hendaknya berpijak pada keadilan dan kebajikan (AL-Adhlu 

Wal-Ihsan), sehingga kemuliaan akhlak dalam simpan pinjam 

maupun gadai menggadai dapat ditegakkan. Sejalan dengan 

Riwayat Abi Rafie (Subulussalam); 

عن أىب رن ع ر ضيي  ن عيب  أن يبص ليي و ن ع ل  م يي   أ ييج    ن ر     ر 
ييي  ن قييييييييييييييييأ يي   ييل ر أهرن ع أ  يق  ن ر يي    ر   ييسل ن ق مييع ع ليي  نييي   ن ن

 أ أنال حلسرنرهعلس  قسالعط  ناي   س  حلسر ن يبس  نحسيبأ   ظسا
(Abu Rafie meriwayatkan; Sesungguhnya Nabi SAW 
meminjam dari seorang seekor anak onta, maka ketika 
aku memberi kepadanya onta, beliau menyuruhku 
untuk membayarkan kepada pemilik itu dengan anak 
onta yang sama. Saat itu aku menyatakan kepada beliau 
tidak ada anak onta yang ada justru lebih besar dan 
dewasa. Lalu beliau berkata berikanlah kepadanya yang 
itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia yang dapat 
mengganti dengan yang lebih baik). 

F. Konsep Islam Terhadap Kemaslahatan 

Islam menghendaki aktivitas ekonomi hendaknya 

mengarahkan kepada kebahagiaan dan kehormatan hidup 

manusia. Sehingga gadai Syari’ah harus melihat manfaat dan 

mudharat serta halal dan haram tidaknya sasaran dari 

kebutuhan kegiatan. Itulah sebabnya interaksi yang 

dilakukan harus berlandas kesepakatan dan kejelasan serta 

keridhahan. Islam mendambakan aktivitas yang dapat 

mempadukan semua itu, disamping menghilangkan 

karakteristik kemubaziran dan kekufuran serta 

kesombongan. Kesadaran yang hendaknya diresapi oleh 

manusia, bahwa dia bukan pemilik mutlak, akan tetapi 

sebagai penerima amanah untuk memanfaatkan sumber daya 
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alam ke jalan yang diridhai Allah SWT, maka aktivitas yang 

dilakukan harus terarah kepada kemaslahatan dan 

kehormatan manusia. Untuk itulah Islam memberi 

penekanan kegiatan manusia kepada amal shaleh dan ihsan 

serta perpaduan tuntutan kebenaran dan kesabaran. Sejalan 

dengan peringatan Allah dalam surah Wal-Ashri;. 

Rasulullah Muhammad SAW, telah menekankan tidak 

boleh melakukan penjualan barang yang belum jelas atau 

mengandung spekulasi dan resiko, karena akan 

menimbulkan kekecewaan dan muncul rasa ketidakadilan 

diantara manusia. Olehnya gadai syari’ah hendaknya 

menekankan syarat kejelasan hasil atau manfaat yang akan 

diperoleh sehingga dapat pula dengan rasional adil beban 

ihsan dari akhlak yang dapat diberikan atau diperoleh. Itulah 

sebabnya dibarengi dengan keridhahan atas tolong-

menolong yang dilakukan serta lahirnya kebajikan (ihsan) 

balasan yang saling mengembirakan. 

Permasalahan gadai syari’ah hendaknya dapat kita 

melihat dari dua sisi, yang berhubungan dengan kebutuhan 

ekonomi manusia. Yaitu; kebutuhan yang bersifat konsumtif 

dan kebutuhan yang bersifat produktif. Kedua kebutuhan 

tersebut hendaknya tidak keluar dari peringatan Allah SWT. 

Dalam mencari nafkah dan memenuhi 

kebutuhan(konsumsi atau investasi) hendaknya 

ditumbuhkan kesadaran interaktif saling menolong. Firman 

Allah SWT; 

 مهعو هللاون ع و ن ر من جقويههههههههه
Motivasi ini menyadarkan perlunya kerjasama dalam 

meningkatkan kemampuan (kekuatan ekonomi) baik antara 

individu maupun antara daerah atau wilayah di Indonesia. 

Ayat tersebut sebenarnya mengarahkan manusia dalam 
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dunia yang penuh dengan kesadaran untuk saling menolong 

bukan saling mengeksploitasi pada semua aspek 

kehidupannya. 

Keridhaan tentunya berhubungan beban tanggung 

jawab baik manfaat maupun resiko, sehingga perhitungan 

kedua belah pihak hendaknya jelas serta keridhaan akan 

membuahkan kepuasan dan berkah bagi kerjasama mereka 

itu. Sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW, jika dua orang 

bersepakat dalam kebaikan (tolong menolong) maka Allah 

akan menjadi bertiga dengan mereka (merahmati dan 

memberkahinya). Dan jika salah satu khianat maka Allah 

akan meninggalkan mereka (menghilangkan berkah dan 

rahmatnya).  

Adapun besaran ihsan yang akan diberikan oleh 

masyarakat atas penggadaian barangnya, hendaknya tetap 

mempertimbangkan nilai manfaat yang dapat diperoleh atas 

pinjaman tersebut. Sekiranya kebutuhannya bersifat 

konsumtif, maka tentu perlu lagi dilihat apakah bersifat 

primer (utama) atau sekunder (pelengkap). Dalam Islam 

terdapat kecenderungan untuk kebutuhan konsumtif tidak 

dibenarkan adanya keharusan ihsan, sehingga itu menjadi 

beban pemerintah atau Baitul Maal. Hanya saja tentu ada 

perbedaan kebutuhan konsumtif juga sudah bernuansa 

gengsi atau entri, maka beban ihsan yang diberikan menuntut 

pengamatan dan ijtihad khusus (metode ijma’/Qiyas). 

Hal ini mengandung makna gadai dalam Islam tidak 

diperkenankan menggunakan rumusan yang tetap atau kaku, 

hendaknya mempertimbangkan kondisi objektif dan tetap 

mengarah kepada keridhahan yang lahir dari rumusan 

keadilan dan kebajikan melalui proses kejelasan. Suatu 

gambaran aturan pemerintah No. 56/PRP 1960, pasal 7. Inti 

aturan tersebut menyatakan; penguasaan tanah pertanian 
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dengan hak gadai yang telah berlangsung 7 tahun wajib 

pengembalian kepada pemiliknya. 

Dalam Islam tanah produktif yang digadaikan hasilnya 

tetap harus ada porsi hasil bagi pemilik yang tentu besarnya 

dapat dirembukkan dengan pijakan keadilan dan kebajikan, 

sehingga kepuasan dan keharmonisan tercipta. Hal ini sejalan 

Ijtihad Qiyasi yang dapat diambil dalam Sabda Rasulullah 

SAW (Nailul Awthor). Juz 5); 

عن أىب هريرة عن ن يب  ليييييييييي و ن ع ل  مو   ملييييييييييتب  م يييييييييي   أهللا   س  يقو   
ن ظأر ير  ي   يب.قجي  اكن يس   ر هو نل م ل ن يأر ي يييييييييييييير    يب.قجي  اكن  يس  

               رهونل مع ىس    ير   مي ر  ن يب.ق ه   
(Dari Abi Hurairah Nabi bersabda; Punggung ternak 
yang dikendarai hendaknya dibayar dengan upah jika 
digadaikan, Susu ternak yang diminum harus dengan 
upah jika digadaikan. Dan kepada yang menggadaikan 
atau meminum susunya keharusan membayarnya). 

Tentu ada perbedaan atas barang atau benda gadai yang 

tidak dipergunakan, misalnya emas atau barang berharga 

lainnya. Penetapan ihsan yang dilakukan tentu atas dasar 

dana yang diberikan dengan melihat nilai tambah yang 

diperoleh pemilik barang dalam memenuhi kebutuhannya. 

Besaran tersebut tentu melihat pada nilai penyusutan 

maupun peluang lain yang dapat diperoleh, misalnya Bank 

Syari’ah. 

Bagaimanapun juga Gadai Syari’ah merupakan suatu 

lembaga pelengkap dari lembaga perbankan syari’ah. Hal ini 

tidak terlepas dari pola pikir dan perilaku yang ada pada 

masyarakat yang lebih terbiasa dengan gadai-menggadai. 

Sehingga fungsi ekonomi yang dapat disentuh adalah 

dinamika mikro ekonomi, baik aspek konsumsi maupun 
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produksi dan perdagangan. Seyogyanya lembaga 

penggadaian mendapat porsi khusus dari Bank Indonesia 

berkenaan dengan penggunaan dana baginya. Karena jelas 

dapat secara langsung memberi sentuhan pada masyarakat 

lapis bawah serta mendidik mereka mengambil langkah-

langkah ekonomi rumah tangga yang lebih baik. 

G. Peranan Ijtihad dalam Ekonomi Islam Kontemporer 

Di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi 

Islam (Syariah)dan pemikiran umat Islam sangat besar 

terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran 

hukum khususnya dalam ekonomi yang membahas tentang 

aktualisasi atau reaktualisasi hukum Islam dalam 

bidang Muamalah, di Indonesia masih terus digemborkan dan 

masih sangat relevan untuk dibicarakan dan diskusikan bagi 

setiap orang baik dari kalangan muslim bahkan non muslim, 

apalagi jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam atau hukum 

ekonomi Islam pembahasan ini sangat menarik dan 

mendapatkan tempat di hati pemikir-pemikir ekonomi, 

karena dibidang ini sangat diperlukan adanya pembaharuan 

dan usaha reaktualisasi.42 

Perlunya penemuan-penemuan baru tersebut, karena 

akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat 

pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur 

berfikir yang membawa konsekuensi logis dan membentuk 

norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak 

semestinya kemajuan IPTEK dan peradaban manusia itu 

dihadapkan secara konfrontatif dengan nash saja, akan tetapi 

harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal 

 

42https://www.kompasiana.com/adimansah/54f3a895745513942b6c

7d0f/peranan-ijtihad-dalam-ekonomi-islam-kontemporer 

https://www.kompasiana.com/adimansah/54f3a895745513942b6c7d0f/peranan-ijtihad-dalam-ekonomi-islam-kontemporer
https://www.kompasiana.com/adimansah/54f3a895745513942b6c7d0f/peranan-ijtihad-dalam-ekonomi-islam-kontemporer
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pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya 

secara global. 

Secara substansial, hukum Islam (Syariah) adalah 

bagian dari hukum positif Indonesia yang bersumber dari Al-

Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijtihad, terutama yang mengatur 

tentang Al-Aqdu sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban 

pihak-pihak dalam perjanjian (transaksi) Islam. 

Perjanjian/perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah) yang harus 

bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), 

bunga (riba), dan penzaliman terhadap hak-hak orang lain. 

Tetapi secara formal dari segi bentuk usaha (badan 

usaha) dalam kegiatan bisnis Islam bersumber dari hukum 

perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan hukum 

Islam (syariah) secara yuridis adalah kuat dan legal dalam 

sistem hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional 

memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena di 

dasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, bebas 

dari ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), bunga 

(riba), dan jauh dari penzaliman.43 

Sehubungan dengan itu, dapat kita lihat berbagai jenis 

transaksi telah muncul dan berkembang keseluruh penjuru 

dunia, terutama di Indonesia. Banyak jenis transaksi baru 

yang di tawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang 

berlipat ganda, di samping itu terdapat pula ketentuan-

ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah 

untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern 

tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk melindungi 

masyarakat. 

 

43Ibid, https://www.kompasiana.com/adimansah. 
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H. Pentingnya Ijtihad dalam Pengembangan Ekonomi 

Syariah 

Pertama kali yang tentu  perlu diketahui adalah makna 

kata dari ijtihad. Dari beberapa literature disebutkan bahwa 

ijtihad akar katanya memiliki tiga huruf (jahada) yang dalam 

bentuk masdarnya menjadi jahdun dan juhdun. Ulama ada 

yang berpendapat keduanya memiliki makna yang sama yaitu 

kemampuan, tetapi ada pula ulama yang mengartikan 

berbeda, yaitu al jahd itu sebagai “mengerahkan segala 

kemampuan” dan al juhd sebagai “kesulitan”. Tetapi jika di 

teliti lebih jauh sebenarnya pembagian makna al jahd dan al 

juhd ini memiliki kesamaan maksud, dimana keduanya dapat 

dikatakan saling melengkapi. Dengan demikian dapat 

dikatakan kedua akar kata itu menghimpun makna; 

mengerahkan segala kemampuan dalam menghadapi 

kesulitan. Tidak heran jika seorang ulama bernama Raghib Al 

Isfahani mendefinisikan kata ijtihad dengan menggabungkan 

makna dua akar kata diatas yang memiliki inti substansi yang 

sama; ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang 

mengerahkan segala kemampuan dengan menanggung 

semua kesulitan yang ada di dalamnya.  

Dengan perkembangan mutakhir dari ekonomi 

khususnya di sector keuangan syariah, peran ijtihad menjadi 

semakin sentral. Karena hampir disetiap pengembangan 

keuangan syariah, baik itu operasional maupun produk, 

selalu bersentuhan dan di-back up dengan ijtihad. Ijtihadlah 

yang menjadi factor yang sangat menentukan untuk menjaga 

orisinalitas praktek keuangan syariah agar aplikasinya selalu 

in-line dengan semangat ekonomi Islam. Ijtihad yang benar, 

tentu mampu memelihara karakteristik unik keuangan 

syariah. Terlebih lagi, ketika saat ini keuangan syariah 

dipraktekkan berdampingan dengan keuangan konvensional 
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dan pelakunya mayoritas masih berlatar belakang 

pendidikan (pengetahuan, keahlian dan pola pikir 

konvensional).   

Nah, berdasarkan definisi yang telah disebutkan 

sebelumnya, ada beberapa hal krusial yang menurut saya 

menjadi penting untuk dipahami. Ketika kaidah muamalah 

Islam (termasuk didalamnya keuangan syariah) 

menyebutkan bahwa “pada dasarnya semua muamalah itu 

boleh kecuali ada dalil yang melarang”, maka dalam 

muamalah Islam pertanyaan yang relevan terhadap suatu 

aktifitas ekonomi apakah ia boleh atau tidak boleh adalah 

“apakah ada dalil yang melarang”. Berbeda dengan ibadah, 

dimana pertanyaan yang relevan adalah “apakah ada dalil 

yang membolehkan”, mengingat muamalah dan ibadah 

memiliki dua kaidah yang bertolak belakang.       

I. Pegadai Syariah merupakan Bisnis Syariah dalam Dunia 

Perekonomian. 

1. Pengertian Bisnis Syariah 

Secara bahasa, Syariat (al-syari’ah) berarti sumber air 

minum (mawrid al-ma’ li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq 

al-mustaqîm). Sedang secara istilah syariah bermakna 

perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui 

Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia 

baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, 

minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Menurut Syafi’I Antonio, syariah mempunyai keunikan 
tersendiri, syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga 

universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat 
diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap 
manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial 
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(ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan 
Muslim dan non-Muslim. 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan 
Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis 

syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh 
kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-
masing.  Pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan 
terkesan jauh dari kenyataan bisnis kini dapat dilihat dan 
dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan. 

Bisnis Syariah ialah segala sesuatu yang berkaitan 
dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau 
sistem Islam. Bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata 
yakni bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang. Sementara 
syariah berarti sumber jalan yang lurus. Sementara secara 

istilah syariah artinya perundang-undangan yang diturunkan 
oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk 
seluruh umat manusia baik yang menyangkut masalah 
ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun 
muamalah.  

Kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli 
yang targetnya mendapatkan keuntungan. Namun bisnis ini 
lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al 

Quran dan Hadis. Jadi bisnis ini dibatasi oleh cara 
mendapatkan keuntungan dan mengembangkannya dengan 
konsep halal dan haram. Jika halal dijalankan namun jika 

haram maka ditinggalkan. Sehingga bukan melulu 
keuntungan namun juga mendapatkan keridhoan dari Allah. 

2. Ciri-Ciri Bisnis Syariah 

 Bentuk bisnis syariah sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan bisnis umumnya yaitu sebuah usaha untuk 

memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya dan tentunya untuk mencari 
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keuntungan. Hanya saja bisnis ini merupakan implementasi 

dari aturan Allah. Sehingga bermuamalah berdasarkan 

syariat islam. Adapun ciri-cirinya yaitu 

a. Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Yakni selalu 

memiliki kesadaran setiap manusia akan 

eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah 

sehingga harus selalu kontak kepadanya. 

b. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan 

haram. Sehingga para pelaku bisnis memang dituntut 

untuk mengetahu benar-benar fakta mengenai mana 

bisnis yang diperbolehkan dalam aturan syariah 

mana yang tidak boleh. 

c. Mengimplementasi aturan secara syari. Jadi harus 

memiliki kesesuaian antara teori dan praktik. Antara 

yang dipahami dan apa yang diterapkan sehingga 

bukan sekedar melihat untung dan rugi. 

d. Tidak hanya berorientasi pada dunia namun juga 

akherat. Mendapatkan keuntungan yang sebanyak-

banyaknya di dalam Islam itu diperbolehkan hanya 

saja bukan hanya itu orientasinya. Namun dengan 

menjadikan bisnis yang dikerjakannya sebagai 

ladang ibadahnya yang akan menjadikannya pahala. 

3. Karakteristik Bisnis Syariah 

Bisnis syariah merupakan implementasi/perwujudan 

dari aturan syari’at Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syari’ah 

tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya 

memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah 

inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. 

Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada 

umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah 
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dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis 

syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya 

melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki 

keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain: 

a) Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiyah. Nilai ruhiyah 

adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya 

sebagai ciptaan (makhluq) Allah yang harus selalu 

kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap 

tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak 

nilai ruhiyah ini harus terwujud , yaitu pada aspek : (1) 

Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku 

(personil). 

b) Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan 

Haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut 

mengetahui benar fakta-fakta (tahqiqul manath) 

terhadap praktek bisnis yang Sahih dan yang salah. 

Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang 

dijadikan hukumnya (tahqiqul hukmi). 

c) Benar Secara Syar’iy Dalam Implementasi. Intinya 

pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori 

dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang 

di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-

mata untung dan rugi secara material. 

d) Berorientasi Pada Hasil Dunia dan Akhirat. Bisnis 

tentu di lakukan untuk mendapat keuntungan 

sebanyak-banyak berupa harta, dan ini di benarkan 

dalam Islam. Karena di lakukannya bisnis memang 

untuk mendapatkan keuntungan materi (qimah 

madiyah). Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di 

miliki dan dirasakan, memang berupa harta. 
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e) Namun, seorang Muslim yang sholeh tentu bukan 

hanya itu yang jadi orientasi hidupnya. Namun lebih 

dari itu. Yaitu kebahagiaan abadi di yaumil akhir. Oleh 

karenanya. Untuk mendapatkannya, dia harus 

menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai 

ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah. 

Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita 

lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu 

syariah Islam. 

Jika semua hal diatas dimiliki oleh seorang pengusaha 

muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas 

bisnis duniawi dengan ukhrowi, sehingga memberikan 

manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat. 

Akhirnya, jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di 

level yang lebih tinggi lagi. 

4. Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia 

Perkembangan bisnis syariah mengalami 

perkembangan yang pesat, bisnis dengan menggunakan label 

syariah ini menjadi trend yang cukup meggoda. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya ragam bisnis yang saat ini 

diberilabel syariah. Perbankan syariah mungkin dapat kita 

sebut sebagai pionirnya, disusul  kemudian industri yang 

bergerak di sektor jasa keuangan lainnya, adaa koperasi jasa 

keuangan (KJKS), asuransi syariah, pegadaian syariah, 

obligasi syariah dan sebagainya. 

Jika perkembangan bisnis syariah ini tumbuh berawal 

dari sektor keuangan, tentu sangat mudah untuk dipahami. 

Sebab, bisnis disektor keuangan merupakan bisnis yang basis 

penggeraknya adalah bunga. Ketika kemudian ada fatwa yang 

menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba, maka tentu saja 

bisnis ini mengalami guncangan (meski banyak juga yang 
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masih merassa nyaman). Maka upaya-upaya untuk 

mensyariahkan bisnis disektor ini terus menerus dilakukan. 

Melihat kenyataan  yang telah disebutkan diatas, dapat 

dipastikan bisnis syariah akan mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan bukan tidak mungkin akan 

mengalahkan dominasi bisnis konvensional yang saat ini 

masih mendominasi bisnis Indonesia. 

1. Tujuan Bisnis Syariah 

Bisnis Syariah memiliki tujuan tertentu yaitu: 

• Target Hasil Profit Materi dan Benefit Non materi 

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (Qimah 

Maddiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat 

memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan 

atau manfaat) nonmateri, baik bagi sipelaku bisnis 

sendiri maupun pad lingkungan yang lebih luas 

seperti terciptanya suasana persaudaraan 

kepedulian sosial dan sebagainya. Disamping untuk 

mencari qimah maddiyah, juga masih ada orientasi 

lainnya yaitu qimah khuluqiyahdan ruhuhiyah. 

Qimah khuluqiyah yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang 

menjadi suatu kemesstian yang muncul dalam 

kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan 

persaudaraan yang islami, baik antaa majikan 

dengan buruh, maupun antara penjual dengan 

pembeli, bukan hanya sekedar hubungan fungsional 

maupun profesional semata. 

Qimah Ruhuhiyah, berarti perbuatan tersebut di 

maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas 

bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran 
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hubungannya dengan Allah Swt. Inilah yang di 

maksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah 

ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi 

sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan 

Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya. 

Dalam bisnis, mencari keuntungan harus di 

syariatkan, kecuali apabila di lakukan dengan cara 

yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara’. 

Jadi prinsipnya yang legal dihalalkan. Bisnis apapun 

yang bersumber dari kegiatan ilegal, jelas 

diharamkan. 

Legalitas suatu usaha bisnis menurut Abdullah Abdul 

Husain At-tariqi, dapat dilakukan dengan tujuh 

syarat: 

1. Kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan 

transaksi 

2. Pihak yang merelakan transaksi merupakan orang 

yang diizinkan secara syar’i. 

3. Barang yang diperniagakan merupakan barang 

yang memiliki nilai guna  sekaligus diperbolehkan 

perdagangannya. 

4. Barang yang diperniagakan adalah barang yang 

menjadi miliknya. 

5. Barang yang diperniagakan dapat diperkirakan 

masa penyerahannya. 

6. Diketahui harga umum dipasaran dan barang yang 

dapat diberi potongan harga. 

7. Barang yang diperrniagakan merupakan barang 

yang dapat di identifikasis ciri-ciri fisiknya. 
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Mengenai cara-cara haram dalam mengeruk 

keuntungan diantaranya: 

a. Keuntungan dari memperdagangkan komoditi 

haram 

b. Keuntungan dari perdagangan curang dan 

manipulasi 

c. Keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak 

wajar 

d. Keuntungan melalui penibunan barang dagangan. 

Soal keuntungan dalam bisnis tidak ada 

standarisasinya, baik bersifat minimal maupun 

maksimal. 

• Pertumbuhan  

Jika profi materi dan benefit non materi telah diraih, 

maka di upayakan pertumbuhan atau kenaikan akan 

terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit 

dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu 

daalam koridor syariat. Misalnya, dalam 

meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan 

perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa 

menghasilkan produk baru dan sebagainya. 

• Keberlangsungan  

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus di 

upayakan keberlangsungannya dlam kurun waktu 

yang cukup lama dan dalam menjaga 

kberlangsungan itu dlam koridor syariat islam. 

• Keberkahan dari Allah SWT 

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho 

Allah Swt, merupakan puncak kebahagiaan hidup 
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setiap umat manusia. Para pengelola bisnis harus 

mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi 

bisnisnya, agar senantiasa dalam kendali syariat dan 

diraihnya keridhoan Allah. 

2. Prinsip Bisnis Syariah 

Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi islam 

yang mesti diterapkan dalam bisnis syari’ah, yaitu: Tauhid, 

Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas, dan 

Tanggung Jawab (sponsibility). 

1) Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan 

akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. 

Dalam kandungannya meyakini bahwa segala 

sesuatu  ada di alam bersumber dan berakhir 

kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas 

semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala 

aktivitas khususnya dalam muammalah dan bisnis 

manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada 

jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah 

ditetapkan. 

2) Keseimbangan (Equilibrium) merupakan konsep 

yang menunjukkan adanya keadilan sosial bagi 

sesama pelaku usaha bisnis. 

3) Kehendak bebas, yakni manusia mempunyai suatu 

potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang 

beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. 

Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah 

kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip 

dasar diciptakanhya manusia yaitu sebagai khalifah 

di bumi. Sebhingga kehendak bebas itu harus sejalan 

dengan kemaslahatan kepentoingan individu terleih 

lagi pada kepentingan umat. 
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4) Tanggung jawab (Responsibility) terkait erat dengan 

tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang 

dilakukan kepada tuhan dan juga tanggung jawab 

kepada manusia sebagai masyarakat. Karena 

manusia hidup tidak bisa sendiri dia tidak lepas dari 

hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri  sebagai 

komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan 

tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada 

manusia di dapat didunia berupa hukum-hukum 

formal maupun hukum non formal seperti sangsi 

moral dan lain sebagainya. 

Sebetulnya ada sat lagi aksioma dalam ekonomi 

Islam yaitu benovence atau dalam istilah lebih 

familiar dikenal dengan Ihsan. Ihsan adalah 

kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan 

meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. 

Kelima prinsip tersebut secara operasional perlu 

didukung dengan suatu etika bisnis yang akan 

menjaga prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud.  

3. Etika Bisnis Syariah 

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang 

mengatur hidup manusia (a code or set principles 

wich people live). Berbeda dengan moral, etika 

merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional 

mengapa sesuatu itu baik dan buruk. 

Contoh: menipu orang lain adalah buruk, ini berada 

pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan 

rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan 

pikirnya merupakan lapangan etika. Perbedaan 

antara moral dan etika sering kabur dan cenderung 

disamakan. Intinya, moral dan etika diperlukan 

manusia supaya hidupnya teraatur dan bermanfaat. 
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Orang yang menyalahi etika akan berhadapan dengan 

sanksi masyarakat berupa pengucilan dan bahkan 

pidana. 

Bisnis merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan 

dari kegiatan manusia. Sebagai bagian dari kegiatan 

ekonomi manusia, bisnis juga dihadapkan pada 

pilihan-pilihan peggunaan faktor produksi. Efisiensi 

dan efektifitas menjadi dasar perilaku kalangan 

pebisnis. Sejak zaman klasik sampai era modern, 

masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak 

begitu mendapat tempat. Ekonomi klasik banyak 

berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak terkait 

dengan etika. Dalam ungkapan Theodore Levitt, 

tanggung jawab perusahhan hanyalah mencari 

keuntungan ekonomis belaka. Atas nama efisiensi dan 

efektivitas tak jarang masyarakat dikorbankan, 

lingkungan rusak dan karakter budaya dan agama 

tercampakkan. 

Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis 

konvensional yang selama ini dipahami dalam kajian 

ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi 

jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih 

mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariah 

memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal 

yang berarti perusahaan memilki manajemen 

internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan 

karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak 

diskriminatif plus pendidikan. Sedangkan kedua, 

cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, 

akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. 

Demikian pula kesediaan usahaan untuk 
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memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat 

sebagai stakeholder perusahaan. 

Guru besar Business Administrastion di Mankata 

State Univesrsity menambahkan cakupan berupa 

nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan 

dan keadilan. Sifatnya juga universal dan bisa 

dipraktekkan siapa saja. Etika bisnis syariah bisa 

diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan 

dengan orientasi yang tidak hanya pada perusahaan 

namun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti 

sebenarnya. 

Pendekatan win-win solution menjadi prioritas. 

Semua pihak di untungkan sehingga tidak ada praktek 

“culas” seperti menipu masyarakat atau petugas 

pajak dengan laporan keuangan yang rangkap dan 

lain-lain. 

Etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan 

kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan 

mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang 

tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya 

berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak 

akan mampu bertahan (survive) dalam jangka 

panjang, jika demikian, pilihan berada ditangan kita. 

Apakah memilih keuntungan jangka pendek dengan 

mengabaikan etika atau memilih keuntungan jangka 

panjang dengan melihat terhadap prisip-prinsip etika 

dalam hal ini etika bisnis syariah. 

4. Tipologi Bisnis Syariah 

Berikut ini terdapat apa tipologi bisnis syariah yaitu 

sebagai berikut:   
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• Pegadaian Syariah 

Ar-Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu 

harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki ekonomis. Dengan demikian pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagaian 

piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan 

bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau 

gadai 

Dengan demikian rahn merupakan suatu akad 

utang piutang dengan menjadikan barang yang 

mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ 

sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan 

boleh mengambil utang. 

Adapun jenis-jenis barang dapat digadaikan 

seperti: perhiasan, kendaraan, barang elektronk, 

barang rumah tangga mesin-mesin tekstil dan barang 

lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian 

seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk 

saham, obligasi, maupun suraat-surat berharga 

lainnya. 

• Asuransi Syariah 

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 

1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 

atau lebih, dengan mana pihak penganggung 

mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian 

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 
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tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang 

mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

Pada dasarnya asuransi syariah merupakan 

usaha saling melindungi dan tolong menolong 

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi 

dalam bentuk aset dan tabbarru’ yang memberikan 

pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai 

dengan syariah. 

Didalam al-Qur’an dan al-hadist tidak ada 

satupun ketentuan-ketentuan yang mengatur secara 

eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah 

asuransi dalam islam termasuk “ijtihadiah” artinya 

untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau 

haram masih diperlukan peranan akal pikiran para 

ulama ahli fiqh melalui ijtihad. 

• Baitul Mal Tanwil (BMT) 

Baitul Mal Tanwil adalah lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil 

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan 

kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta 

membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara 

konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tanwil 

(bait = rumah, at Tamwil = pengembangan Harta). 

Jadi BMT h balai usaha mandiri terpadu yang isinya 

berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi 

dalam ingkatkan kualitas kegiatan ekonomi 
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pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan. 

Bayt al-mal wa al-tamwil  atau pendanaan 

usaha mandiri terpadu adalah lembaga otonomi atau 

keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan 

prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga 

keuangan syariah non perbankan yang sifatnya 

informal. Disebut informal karena lembaga ini 

dibentuk atau didirikan oleh kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga 

keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal 

lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas 

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota 

BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak 

melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, 

industri, dan pertanian. Dengan begitu, BMT dikelola 

secara profesional sehingga mencapai tingkat 

efisiensi ekonomi tertentu, demi mewujudkan 

kesejahteraan anggota, seiring penguatan 

kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang 

sosial, BMT (dalam hal ini baitul mal) berorientasi 

pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak 

mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan 

melalui dana ZIS akan mengarahkan anggota untuk 

mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya 

mampu mengembangkan dana bisnis. 

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang 

lainnya BMT dalam kegiatan operasionalnya 

menggunakan 3 prinsip, yaitu: 

1) Prinsip bagi hasil  
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Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil 

dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni 

dengan konsep mudharabah, musyarah, 

muzara’ah, musaqah. 

2) Jual beli dengan margin (keuntungan) 

Dalam sistem ini, BMT memakai prinsip pada 

aaqad murabahah, ba’I As-Salam, ba’I Al-Istisna 

3) Sistem profit lainnya 

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana 

dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi’ah, 

tabungan mudharabah, deposito investasi 

mudharabah, tabungan haji, tabungan qurban. 

• Perbankan Syariah 

Bank syariah adalah bank yang menggunakan 

prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank 

konvensional yang berdasarkan bunga. Bank syariah 

juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam 

prinsip, operasional maupun produknya 

dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-qur’an dan petunjuk-petunjuk 

operasional hadist Nabi Muhammad Saw. 

Menurut Sudarsono bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi pada prinsip syariah. 

5. Akad dalam Bisnis Syariah 

Dalam setiap transaksi islami, akan memegang 

peranan yang sangat penting. Akad ibaratnya sebuah 

dinding yang sangat tipis dan dengannya terpisah 
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antara yang sah dan tidak. Secara bahsa, akad atau 

perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang 

keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau 

penghungan terhadap dua hal. Sementara akad 

menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri 

dengan keinginan orang lain dengan cara yang 

memunculkan adanya komitmen tertentu yang 

isyaratkan.  

Terkadang kata akad dalam istilah 

dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu 

yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau 

bagi orang lain dengan kata harus. Diantaranya 

adalah firman Allah: “wahai orang-orang yang 

beriman, penuhilah akad-akad kalian.” Jual beli dan 

sejenisnya adalah akad atau perjanjian dan 

kesepakatan. Setiap hal yang diharuskan seseorang 

atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan 

sejenisnya, disebut sebagai akad 

6. Rukun-rukun Akad/Perjanjian 

Akad memiliki tiga rukun, yaitu: adanya dua orang 

atau lebih yang slaing terikat dengan akad, adanya 

sesuatu yang diaikat dengan akad, serta pengucapan 

akad/perjanjian tersebut. 

➢ Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad 

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini 

adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat 

dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan 

harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti 

proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut 

terbukti dengan beberapa hal berikut: 
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1. Pertama: kemampuan membedakan yang baik dan 

yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak  tersebut sudah 

berakal lg baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. 

Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau 

bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian 

2. Kedua: pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan rang 

dibawah paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang 

berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau 

orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual 

barangnya untuk menutupi hutangnya. 

3. Ketiga: akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) 

bila tidak memeliki pengaandaian yang dissebut 

khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarat (hak pilih 

menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru’yah (hak pilih 

dalam melihat) dan sejenisnya. 

➢ Sesuatu yang Diikat dengan Akad 

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau 

sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan 

sejenisnya. Dalam hal itu juga beberapa persyaratan 

sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai 

berikut: 

❖ Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena 

najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu akad usaha 

ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis 

secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang 

terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan 

najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis 

yang terkena najis. Namun kalau mungkin 

dibersihkan, boleh-boleh saja. 

❖ Barang tersebut harus bisa digunakan dengan 

cara yang diisyaratkan. Karena fungsi legal dari 
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satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga 

komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak 

berguna seperti barang-barang rongsokan yang 

tidak dapat dimanfaatkan. (yang perlu diingat di 

sini, bahwa satu barang dikatakan bermanfaat 

atau tidak, itu bisa berubah melalui 

perkembangan zaman. Sampah misalnya, dahulu 

dianggap sebagai barang rongsokan yang tidak 

dapat dimanfaatkan. Namun dalam kehidupan 

modern kita sekarang ini, sampah dapat 

digunakan dalam produksi pupuk dan sejenisnya. 

Maka komoditi ini tidak lagi dianggap sebagai 

barang rongsokan). Atau bermanfaat tetapi untuk 

hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras 

dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat 

diperjualbelikan. 

❖ Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah 

menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak 

bisa diserahterimakan, karena yang demikian itu 

termasuk menyamarkan harga dan itu dilarang. 

❖ Barang yang dijual harus merupakan milik 

sempurna dari orang yang melakukan penjualan. 

Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah 

diperjualbelikan. 

❖ Harus diketahui wujudnya oleh orang yang 

melakukan akad jual beli bila merupakan barang-

barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui 

ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-

barang itu berada dilokasi transaksi. Bila barang-

barang itu dijual langsung, harus diketahui 

wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah 

tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-
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barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual 

beli sekarang ini dalam akad jual beli as-Salam, 

dimana seorang pelanggan membeli barang yang 

diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, 

maka diisyaratkan harus diketahui ukuran, jenis 

dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi 

shallallahu ‘alaihiwassalam: 

َجٍل َمْعلُْومٍ 
َ
ْسلََم فَلْيُْسلِْم ِِف َكيٍْل َمْعلُْوٍم َوَوْزٍن َمْعلُْوٍم إََِل أ

َ
 َمْن أ

“barang siapa yang melakukan jual beli as-salam 

hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau 

timbangan serta dalam batas waktu yang jelas” 

7. Kerjasama (Syirkah) dalam Bisnis Syariah 

Bisnis syari’ah sebagaimana bisnis pada 

umumnya yang dibangun atas kerjasama berbagai 

pihak dalam mengembangkan usahanya. Namun 

kerjasama dalam bisnis syari’ah tidak hanya 

dibangun atas dasar keuntungan dan pertimbangan 

aspek duniawiyah saja, namun juga dibangun atas 

dasr keridhoan Allah. Keridhoan Allah diperoleh 

melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam 

melaksanakan kerjasama bisnis. 

Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah 

syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab secara 

teminolois berasal dari kata syarika (fi’il madhi), 

yasyraku (fi’il mudhari’), syarikan/syarikatan/ 

syarikatan (mahdar/kata dasar); artinya menjadi 

sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca 

syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, 

menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-

Arba’ah dibaca syikah lebih fasih (afshah) 
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Sedangkan secara etimologis, syirkah berarti 

mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian 

rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian 

dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna 

syariat, syirkaah adalah suatu akad antara kedua 

pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan 

suatu usaha dengan tujuan  memperoleh keuntungan. 
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BAB III  

STRATEGI PENGEMBANGAN GADAI SYARI’AH 

DALAM ERA GLOBALISASI 

A. Pendahuluan 

dam Smith dengan teorinya yang berfokus pada 

mekanisme pasar berhasil mengungkap masalah-

masalah ekonomi yang dipandang oleh pengikutnya 

belum pernah diungkap oleh pakar ekonomi sebelumnya. 

Teori inilah yang dipandang memberi kontribusi yang sangat 

besar terhadap bangun ilmu ekonomi yang lebih utuh. Sistem 

ekonomi liberal yang ditawarkan oleh Adam Smith pada 

zamannya memberikan pengaruh yang sangat besar yang 

pada akhirnya melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Secara 

sederhana sistem ekonomi kapitalis. Secara sederhana sistem 

ekonomi liberal (kapitalis) memiliki ciri-ciri; (a) pengakuan 

yang luas terhadap hak-hak pribadi (individu); (b) motif yang 

menggerakkan roda perekonomian adalah memperoleh laba 

sebesar-besarnya (c) perekonomian diatur menurut 

mekanisme pasar. Negara diberi tugas untuk menjamin 

terciptanya kondisi agar setiap orang bebas bertindak 

melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. 

Tiap orang di negara liberal tidak bertanggung jawab 

terhadap siapapun, kecuali terhadap dirinya sendiri 

(individualistik). 

Sistem ekonomi kapitalis yang telah berkembang dan 

merajalela sejak revolusi industri ternyata menimbulkan 

penderitaan dan kesengsaraan khususnya bagi masyarakat 

buruh yang terus mengalami pemerasan dan eksploitasi. 

Dengan latar belakang penderitaan kaum buruh mendorong 

Karl Marx menulis buku “Das Kapital” (dalam dua seri). Karl 

A 
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Marx mengupas dan mengeritik kegagalan sistem kapitalisme 

yang tidak mampu mengangkat harkat dan martabat kaum 

buruh. 

Dari segi moral Marx memandang bahwa sistem 

kapitalis menimbulkan ketidakadilan dari dalam. 

Ketidakadilan ini akan membawa masyarakat ke arah kondisi 

ekonomi dan sosial yang senjang. Dengan sistem upah besi 

pada sistem kapitalis, kaum buruh tidak pernah mampu 

mengangkat derajatnya, selalu teraniaya. Untuk mengangkat 

harkat kaum buruh tersebut Marx mengajak kaum buruh 

bersatu dan sistem liberal-kapitalis harus digantikan dengan 

sistem yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi 

semua pihak. 

Dari segi sosiologis, Marx meyakini adanya sumber 

konflik antar klas dalam sistem kapitalis. Para pemilik modal 

yang menguasai kapital akan terus memeras kaum buruh 

(klas proletar) yang sudah ditakdirkan untuk menduduki 

posisi klas bawah. Jika tidak dilakukan perbaikan maka kaum 

buruh akan mengalami nestapa yang berkepanjangan yang 

akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Karena itu sistem 

liberal kapitalis harus dibantu dengan sistem yang lebih 

memihak kepada kaum buruh. 

Dari segi ekonomi, Marx memandang bahwa akumulasi 

kapital ditangan kapitalis memungkinkan tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi sangat bisa kepada 

pemilik modal. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat maka perlu dilakukan perombakan 

struktur ekonomi melalui revolusi sosial dan penataan dalam 

sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal. 

Berdasarkan pandangan yang skeptis tersebut, Marx 

meramalkan bahwa sistem liberal-kapitalis akan hancur yang 

justru disebabkan oleh keberhasilannya sendiri. Untuk 
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membawa masyarakat pada kesejahteraan yang lebih baik, 

maka sistem liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem 

yang lebih manusiawi yaitu sistem sosialis-komunis. 

Pemikiran Karl Marx ini mendapat perhatian yang besar 

dan menjadi kekuatan baru ketika itu. Pertarungan kedua 

faham ini terus berlangsung dalam skala, bentuk dan medan 

yang beraneka ragam. Hingga saat ini perkembangan ilmu 

ekonomi tetap diwarnai kedua faham tersebut, tetapi 

kenyataannya belum mampu mewujudkan suatu bentuk 

kesejahteraan global. Kesangsian akan kedua faham besar 

tersebut semakin menggejala ketika muncul pemikiran-

pemikiran kritis yang dituangkan dalam buku The crisis in 

Economic Theory dan The Death of Ekonomic. 

Kenyataan yang ditemukan sekarang justru 

menggambarkan semakin tumbuhnya pengaruh paham 

kapitalisme, dalam bentuk nilai-nilai individualisme, 

materialisme, konsumerisme, hedonisme dan sekularisme. 

Karena itulah timbul pemikiran untuk melakukan 

perombakan total terhadap bangun ilmu ekonomi yang 

mempertimbangkan aspek-aspek kultural, nilai-nilai 

kemanusiaan, etika, dan Keilahian. Gunnard Myrdal 

berpandangan bahwa ekonomi memang merupakan gejala 

sosial yang harus ditentukan oleh penilaian-penilaian atau 

etika. Ilmu ekonomi yang selama ini dikembangkan sarat 

dengan nilai-nilai kultur Barat. Ilmu ekonomi perlu di pugar 

kembali baik secara ontologis, epistomologis maupun 

aksiologis. Hanya dengan cara seperti itu ilmu ekonomi 

terbebas dari pengaruh nilai-nilai yang hendak ditanamkan. 

Sejalan dengan Myrdal, Eugene Lovell dalam bukunya 

“Humanomics”; E.F.Schumacher dalam “Small is Beautiful, 

Economics as if People Matered’; Kenneth E. Boulding dalam 

“Toward the Development of a cultural Economics”; dan 
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Amitai Etzioni dalam “The Moral Dimension: Toward anew 

Economics”, mempertanyakan mengapa ilmu ekonomi 

sekarang ini kehilangan nilai-nilai kultural, etika dan 

kemanusiaan sehingga menjadi disiplin yang abstrak dan 

hampa. 

B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam 

1. Pengertian Ekonomi Syariah  

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu 

berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan 

Sunnah Nabi (P3EI, 2012:17). 

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi 

landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan 

Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua 

landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah 

tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja). 

Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari 

beberapa sumber buku: 

a. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya The Islamic 

Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah 

bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat 

interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah 

tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan 

yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah 

dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-

ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti 

matematika, statistik, logika dan ushul fiqih (Rianto 

dan Amalia, 2010:7). 
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b. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah 

sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang 

diilhami oleh nilai-nilai islam (Mannan, 1992:15). 

c. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat 

Muhammad Abdullah Al-Arabi (1980:11), Ekonomi 

Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum 

ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-

sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian 

yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar 

tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. 

2. Tujuan Ekonomi Syariah  

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari 

syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari’ah), yaitu 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui 

suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah 

thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi 

Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup 

horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012:54). 

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad 

Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang 

menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi 

seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995:84): 

a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi 

sumber kebaikan bagi masyarakat dan 

lingkungannya.  

b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang 

dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang 

hukum dan muamalah. 

c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). 

Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang 
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menjad puncak sasaran di atas mencakup lima 

jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama 

(al din), kesalamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal 

(al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al 

nasl) dan keselamatan harta benda (al mal). 

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah  

Kegagalan bangun ekonomi, baik turunan dari sistem 

liberal-kapitalis yang berasas Laissez faire, maupun turunan 

dari sistem sosialis-marxisme yang berasas pertarungan 

antar klas, dalam mewujudkan kesejahteraan global 

mengundang kritikan dan tawaran sistem alternatif seperti 

sistem ekonomi Islam yang berazaskan ketauhidan. Para 

pemikir muslim dalam beberapa dasawarsa terakhir 

berusaha merumuskan bangun ekonomi yang berdasar pada 

nilai-nilai keilahian dan kemanusiaan; berdasar pada nilai-

nilai mutlak yang bersumber dari wahyu Ilahi dan hukum-

hukum (syari’) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah. 

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan 

prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono, 2002:105): 

a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian 

atau titipan dari Allah swt kepada manusia.  

b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas 

tertentu.  

c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah 

kerja sama. 

d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi 

kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.  
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e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat 

dan penggunaannya direncanakan untuk 

kepentingan banyak orang.  

f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan 

hari penentuan di akhirat nanti.  

g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah 

memenuhi batas (nisab).  

h. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah 

harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan 

mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna 

mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-

prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah 

(Zainuddin Ali, 2008): 

1) Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). 

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-

ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai 

tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan 

untuk menahan atau menyimpan barang tersebut 

dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang 

tersebut dinyatakan barang langka dan berharga 

mahal.  

2) Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah 

kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak 

dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya 

menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah 

satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli 

diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun 

barang dan menaikkan harga barang.  

3) Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan 

jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, 
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dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli 

yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena 

sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung 

unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram 

hukumnya. 

4. Manfaat Ekonomi Syariah  

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan 

mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan 

sendirinya, yaitu: 
 

a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, 

sehingga islamnya tidak lagi setengah-setengah. 

Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih 

bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, 

menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah. 

b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah 

melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, 

asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat 

Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan 

akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi 

hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat 

adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh 

Allah.  

c. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam 

mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan 

syariat Allah.  

d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga 

keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan 

lembaga ekonomi umat Islam.  

e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka 

tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi 
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syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan 

ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan 

dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan 

riil.  

f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut 

mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab 

dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah 

hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan 

proyek yang halal. 

Landasan filosofi berkaitan dengan ekonomi Islam 

banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, 

antara lain adalah: 

• Manusia adalah Allah yang diberi amanah (Al-

Ahzab:72) untuk memakmurkan kehidupan di bumi 

(Huud: 61) 

• Untuk mengemban amanah itu dengan baik maka 

manusia diberi perangkat (alat) yang lengkap (At-

Tiin: 4) dan kedudukan terhormat sebagai khalifah 

(Al-Baqarah: 30) untuk memanaj dan memanfaatkan 

•  Sumber daya yang telah diciptakan oleh Allah SWT. 

• Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi 

diperuntukkan bagi kepentingan pemenuhan 

kebutuhan manusia sebagai rahmat Allah kepada 

manusia (Al-Jatsiyah: 13); 

• Sumberdaya yang telah disiapkan Allah sebagian 

telah siap saji, tetapi sebagian yang lebih banyak 

masih bersifat sumberdaya potensial yang harus 

dicari (Al-Jum’ah: 13) dan diusahakan melalui kerja 

keras. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan bahwa 

“orang yang berusaha mencari kayu kemudian dijual 

dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
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hidup dirinya dan keluarganya, lebih baik daripada 

meminta-minta” (*H.R. Bukhari dan Abu Hurairah). 

Hadist lain: “tidak boleh memberi sedekah kepada 

orang yang kaya dan kepada orang yang mampu 

bekerja”; “Sesungguhnya Allah suka akan mu’min 

yang berkarya (bekerja)” (H.R. Hakim, Tirmidzi, dan 

Bayhaqi). 

• Mencari rezki atau penghasilan harus dengan cara 

yang halal, bukan dengan jalan yang dilarang oleh 

Allah (cara Bathil) seperti perdagangan yang berlaku 

dengan suka sama suka (An-Nisaa’:29); bisnis yang 

dikerjakan atas dasar kejujuran, keadilan, keabsahan 

dan tidak menimbulkan kerusakan, tidak 

menimbulkan riba (Al-A’raaf:85; Al-Baqarah:275-

276, Al-Imran: 130; Ar-Ruum: 39). Rasulullah 

bersabda: “pebisnis yang bekerja berdasarkan 

kejujuran dijamin akan bersama-sama para nabi, 

para orang-orang jujur, dan para Syuhada masuk 

sorga”; 

• Pilar utama dari kegiatan ekonomi Islam adalah 

kerjasama dan tolong menolong (Al-Maidah: 2); 

• Kegiatan ekonomi Islam harus menjamin 

terwujudnya kebersamaan dan distribusi 

pendapatan (kekayaan) yang merata (Al-hasyr:7). 

Islam juga mengajarkan bahwa didalam harta 

seseorang (harta milik pribadi) terdapat hak orang 

lain (hak sosial) khususnya bagi kaum fakir miskin 

(Al-Ma’arij: 24-25). Disinilah peran zakat, infaq dan 

sadaqah sebagai institusi yang mendorong 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

• Pemborosan dan penghamburan harta (inefisiensi) 

adalah perbuatan yang dilarang (Al-Israa’:26), dan 
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pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh berlebih-

lebihan dan tidak boleh kikir, tetapi cukup sesuai 

dengan kebutuhan (Al-Furqaan: 67) 

Ekonomi Islam  pada hakikatnya dibangun di atas 

beberapa prinsip-prinsip dasar (Metwally, 1995 dan Ramly, 

1997): 

a) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya 

dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT 

kepada manusia yang harus dimanfaatkan seefisien 

dan seoptimal mungkin (tidak mubazzir: Al-

Israa’:26) dalam memproduksi barang dan jasa. 

Produksi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia guna mewujudkan 

kesejahteraan bersama (collective principle) sebagai 

bentuk pemakmuran bumi (Huud: 61), yang 

kemudian akan dipertanggungjawabkan di dunia dan 

di akhirat nanti (dimensi eskatologis). Prinsip ini 

berimplikasi penting terhadap konsep kepemilikan 

asset dan alat produksi. Karena itu, aktivitas ekonomi 

seorang muslim didorong oleh motivasi impersonal 

dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai 

orang yang beriman, semata-mata didorong oleh 

motivasi untuk memperoleh ridha Allah SWT. 

Motivasi seperti ini sangat berbeda dan bertentangan 

dengan prinsip ekonomi kapitalis yang mendasarkan 

(motivasinya) pada kepentingan diri sendiri (self 

interest principle). 

b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam bats-

batas tertentu, termasuk pemilikan alat atau faktor 

produksi. Pemilikan pribadi (individu) bersifat tidak 

mutlak, karena kepemilikan mutlak hanya oleh maha 

pencipta Allah SWT (An-Najm: 31; Thaha: 6; Yunus: 
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66). Pemilikan individu dibatasi oleh kepentingan 

masyarakat dan merupakan titipan (amanah) Allah 

kepada manusia. Alat dan faktor produksi di tangan 

manusia hanya bersifat penguasaan dalam bentuk 

pemanfaatan dan pengaturan sesuai dengan 

petunjuk Allah SWT. Islam menghargai kekayaan 

pribadi sebagai amanah suci yang harus dinikmati 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan semuanya 

terutama untuk kaum fakir-miskin dan yang 

membutuhkannya. Karena itu zakat, infaq, dan 

sadaqah merupakan institusi (variable) yang sangat 

berperan dalam ekonomi Islam. 

c) Islam menolak (tidak membenarkan) pendapatan 

yang diperoleh secara tidak halal (bathil), seperti 

pencurian, penipuan, kecurangan, penyuapan, 

penjualan barang-barang dan jasa yang haram, 

penggunaan kiat-kiat yang bersifat manipulatif, 

keuntungan yang berlebihan dengan cara-cara yang 

tidak terpuji, penimbunan barang, dan penggunaan 

iklan yang mengelabui dan tidak wajar. 

d) Pemilikan (penguasaan) kekayaan pribadi termasuk 

faktor dan alat produksi harus berperan sebagai 

kapital produktif yang akan mendorong peningkatan 

produksi nasional untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Karena itu, pola pembagian harta 

(pendapatan) termasuk warisan harus bersifat 

produktif dan menyebar ke seluruh sistem distribusi, 

terutama penyebaran (transfer) dari golongan kaya 

kepada golongan miskin melalui institusi ZIS dan 

kerjasama. Prinsip Ekonomi Islam menolak 

terjadinya akumulasi kapital yang terpusat pada 
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segelintir orang atau kelompok yang memperburuk 

distribusi pendapatan. 

e) Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama 

dengan landasan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran 

dan keadilan serta hanya mengharapkan keuntungan 

yang wajar. Ekonomi Islam menolak segala macam 

bentuk eksploitasi yang selalu mengejar keuntungan 

yang maksimum (Al-Imran: 130). 

C. Perkembangan Institusi Ekonimi Islam 

Pengembangan ekonomi Islam tidak hanya pada 

takaran teoretik saja, tetapi lebih maju lagi pada tataran 

implementasi dalam bentuk pengembangan lembaga-

lembaga ekonomi seperti perbankan syari’ah, asuransi 

syari’ah, gadai syari’ah, pasar modal syari’ah serta lembaga-

lembaga kerja sama ekonomi lainnya. 

Pada tataran teori, ekonomi Islam menyumbangkan 

beberapa prinsip-prinsip dasar dalam bangun ekonomi 

seperti ekonomi tanpa bunga. Bangun ekonomi seperti ini 

sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang 

menempatkan suku bunga pada variabel yang sangat 

menentukan. Dalam ekonomi Islam Zakat, Infaq dan Sadaqah 

merupakan variabel yang menentukan kecenderungan 

konsumsi dan investasi. 

Pada tingkat pendapatan yang sama maka tingkat 

tabungan bagi konsumen muslim akan lebih besar dari pada 

konsumen konvensional. Hal ini disebabkan karena 

konsumen muslim dibatasi konsumsinya bukan hanya 

pembatasan dari jenis dan macam barang dan jasa yang halal 

dikonsumsi, tetapi juga pembatasan dari jenis dan macam 

barang dan jasa yang halal dikonsumsi. Dengan demikian 

kecenderungan menabung bagi konsumen musti relatif akan 
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lebih besar. Daya tabung konsumen muslim juga didorong 

oleh keinginan untuk meningkatkan ZISnya. Perlu diingat 

bahwa fungsi utilitas konsumen muslim tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah barang dan jasa yang dikonsumsinya, 

tetapi juga jumlah ZIS yang dikeluarkannya. 

ZIS merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 

penentuan investasi. Permintaan investasi ditentukan oleh 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Sementara unsur-

unsur dari tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat 

atas aset yang tidak (kurang) produktif dan zakat atas 

keuntungan dari investasi. Perilaku investasi ini sangat 

berbeda dengan ekonomi yang digerakkan oleh suku bunga. 

Salah satu perbedaan mendasar adalah pada ekonomi Islam 

ongkos opportunitas (opportunity cost) tidak akan menjadi 

nol (yaitu ongkos opportunitas untuk tidak 

menginvestasikan asset yang tidak atau kurang produktif), 

karena tiap asset yang telah mencapai nisab dan haul akan 

dikenakan zakat. Implikasinya bahwa dorongan berinvestasi 

dalam ekonomi Islam akan lebih tinggi dari pada ekonomi 

konvensional. 

Faktor utama yang membedakan fungsi investasi antara 

ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah larangan 

suku bunga dan spekulasi. Larangan spekulasi dalam 

ekonomi Islam berimplikasi terhadap perilaku ekonomi 

antara lain: (a) pelaku ekonomi muslim tidak akan 

menyalurkan tabungan (dana)nya pada usaha yang hanya 

mencari keuntungan dari capital gains. Tetapi tabungan 

harus dibuat menjadi aktif yang menggerakkan ekonomi 

dengan cara investasi secara nyata; (b) tidak adanya 

permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi (speculative 

motive) membuat perekonomian akan lebih stabil;(c) karena 

tidak ada aktivitas spekulasi dalam pasar modal, maka dalam 
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jangka pendek tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

suatu investasi (marginal efficiency of capital) akan lebih 

stabil. 

Selain larangan bunga dan spekulasi, Islam juga 

melarang atau memberi sanksi bagi pemegang asset yang 

tidak (kurang) produktif (hoarding idle assets), sekurang-

kurangnya asset tersebut akan terkena zakat bila memenuhi 

nisab dan haulnya, karena asset yang diinvestasikan tidak 

terkena beban zakat tetapi hasil (return) dari investasi 

tersebut akan terkena zakat. Implikasi dari ajaran ini yaitu 

bahwa ekonomi Islam mendorong investasi sebagai alternatif 

daripada memegang uang (asset) sebagai tabungan yang 

kurang produktif. Ini berarti bahwa ekonomi Islam 

cenderung lebih dinamis dibanding dengan ekonomi 

konvensional. 

Perkembangan ekonomi Islam di bidang kelembagaan 

dan aktivitas ekonomi cukup pesat khususnya di Indonesia. 

Di dunia perbankan dapat dikatakan bahwa beberapa bank-

bank besar seperti BNI 1946, Bank Mandiri, dan BCA telah 

dan akan membuka unit khusus yang menangani perbankan 

syari’ah. Bahkan oleh Bank Indonesia telah memprakarsai 

perumusan Undang-Undang Perbankan Syari’ah yang akan 

menjadi landasan pokok penyelenggaraan perbankan 

syari’ah di Indonesia.  

D. Strategi Pengembangan Gadai Syari’ah Dalam Era 

Globalisasi 

Munculnya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh 

pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-

Belanda melalui staatsblad tahun 1901 No. 131 tanggal 12 

Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli 

pemerintah Belanda. 
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Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah mengacu 

pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, 

efensiensi, dan efektivitas yang diselengarakan dengam nilai 

islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh 

kantor-kantor cadang pegadaian syariah unit layanan Gadai 

Syariah(ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawahi binaaan 

devisi usaha lain perum pegadain. Beberapa bank syariah 

yang ada di indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian 

denagan menjalankan prinsip syariah. 

Beberapa bank syariah di indonesia pun telah terjun 

dipasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada 

bank syariah yang bekerja sama dengan perum pegadain 

membentuk unit layanan gadai syariah dibeberapa kota di 

indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya 

menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada 

perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan: 

1.  Sebagai tambahan yaitu digunakan sebagai akad 

tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan 

memerlukan jaminan tambahan. 

2.  Sebagai produk yaitu sebagai alternatif dari pegadaian 

konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah 

tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya di 

kenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan 

serta penaksiran. 

Salah satu institusi ekonomi Islam yang mendapat 

perhatian masyarakat adalah gadai syari’ah (Ar-Rahn). Ar-

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang 

yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 
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Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah 

semacam jaminan hutang atau gadai, (Antonio, 1999). 

Dibeberapa negara Islam praktek Ar-Rahn dikenal 

dalam 2 bentuk: 

1. Ar Rahn sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai 

jaminan atau collateral terhadap pembiayaan bai’al 

murabahah. Bank peminjam dapat menahan barang 

milik nasabah sebagai jaminan atas akad hutang 

tersebut. 

2. Ar Rahn sebagai pengganti dari pegadaian konvensional 

tanpa bunga. Dalam praktek ini nasabah tidak 

dikenakan bunga, tetapi dipungut sejumlah tertentu 

yang disepakati sebelumnya (di muka0 dan hanya 

sekali sebagai biaya penitipan, pemeliharaan dan 

penjagaan. 

Dalam era globalisasi persaingan bisnis sangat ketat 

dan hampir terkait dengan segenap sendi-sendi kehidupan 

manusia sekarang. Lembaga-lembaga ekonomi Islam juga 

menghadapi persaingan seperti itu, karena prinsip-prinsip 

bagi hasil (profit sharing) dan tanggung rugi bersama (loss 

sharing) tidak lagi menjadi icon lembaga-lembaga ekonomi 

Islam. Lembaga-lembaga non Islam dapat (telah) juga 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan berhasil karena 

di dukung oleh kultur dari pihak-pihak yang terkait.  

Para pakar strategi telah mengajarkan kepada kita 

beberapa strategi untuk memenangkan suatu bisnis dalam 

persaingan yang semakin tajam ini antara lain: 
 

1. Mc Kinsey dengan strategi 7S, yaitu: Structure, System, 

style, strategy, Skill, Staff, Subordinate goal; 
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2. D’Aveni mengembangkan strategi dari McKinsey 

dengan memperkenalkan strategi & s baru, yaitu: 

• Superior stakeholders satisfaction: membangun 

kemampuan untuk memahami bagaimana 

memuaskan para stakeholders;  

• Strategic Soothsaying: selalu mencari pengetahuan 

baru untuk menciptakan peluang baru guna 

mewujudkan masa depan. Jadi selalu tampil dengan 

proactive untuk menciptakan peluang-peluang baru 

di masa depan; 

• Shifting the rules of competition: selalu menentukan 

medan persaingan baru; 

• Signaling Strategic Intent: signal digunakan untuk 

meruntuhkan status quo; 

• Simultaneous and Sequential Strategic thrusts: 

membingungkan pesaing dengan melakukan 

serangan yang serempak dan sistematik; 

• Positioning for Speed and Surprise: beraksi dengan 

cepat dan mengejutkan untuk meraih peluang-

peluang. Porter menganjurkan agar memperhatikan 

4 faktor dalam bersaing yaitu: 

❖ Faktor demand 

❖ Demand conditions 

❖ Related and supporting industries 

❖ Firms strategy, structure and rivalry 

3. Anshoff memperkenalkan strategi untuk 

memenangkan persaingan dengan strategi ekspansi 

produk pasar (strategies for diversification), yaitu: 
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                     Produk yang ada          Produk baru 

 

Menghadapi persaingan tersebut, yang paling penting 

bagi gadai syari’ah adalah membangun hubungan emosional 

dengan masyarakat khususnya bagi ummat dan membangun 

loyalitas khusus bagi pelanggan gadai syari’ah. Untuk tujuan 

tersebut lembaga gadai syari’ah harus mampu menjalin 

kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat, ulama 

dan cendekiawan untuk meyakinkan masyarakat terutama 

kalangan umat Islam. 

Untuk membangun loyalitas para pelanggan dalam 

berinteraksi dengan gadai syari’ah, diperlukan strategi 

sebagai berikut: 

 
 
 

* Profesionalisme * Services 
* Daya saing produk        * Hubungan Emosional 

 
 Rasionalitas                                         Loyalitas 

 
 
 

Market share 

Mind share Heart share 

Strategi 

Penetrasi Pasar 

Strategi 

Pengembangan 

Strategi 

Pengembangan 

Strategi 

diversifikasi 
 

Pasar 

yang ada 

Pasar baru 
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Strategi di atas menggambarkan bahwa untuk meraih 

bangsa pasar yang besar dalam persaingan maka produk-

produk gadai syari’ah terlebih dahulu harus meyakinkan para 

pelanggan dan konsumen bahwa memang produknya terbaik 

secara rasional, memiliki keunggulan-keunggulan sebagai 

produk jasa. Jika produk yang secara rasional telah di terima 

pelanggan (konsumen) kemudian di tambah dengan 

pelayanan yang mengesankan sehingga terbentuk hubungan 

emosional (customer relationship) akan terbangun loyalitas 

pelanggan yang akhirnya memberikan market share yang 

besar dan bertahan. Akhirnya para pelanggan bukan hanya 

berperan sebagai orang yang membeli (mengkonsumsi) 

barang secara rutin (client), tetapi akan terbentuk orang-

orang penganjur (advocates) yang sekaligus menjadi 

pemasar dari produk tersebut. 

Pada hakikatnya ada tiga kunci keberhasilan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan (Payne, A., 1993), 

yaitu: 

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Dalam hubungan ini dikenal beberapa tipe 

pelanggan menurut tingkat loyalitas: 

a. Prospek (prospect): orang-orang yang mengenal 

bisnis suatu perusahaan, tetapi belum pernah 

membeli barang atau jasa perusahaan tersebut; 

b. Pembelanja (shopper): prospek yang telah 

mengunjungi toko atau perusahaan sekalipun belum 

membuat keputusan untuk membeli barang atau jasa 

dan perusahaan tersebut hanya memiliki sedikit 

kesempatan untuk mempengaruhi mereka; 

c. Pelanggan (customer): orang yang telah membeli 

barang atau jasa perusahaan tersebut; 
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d. Klien (client): orang yang secara rutin membeli 

barang atau jasa perusahaan tersebut; 

e. Penganjur (advocates): pelanggan yang sedemikian 

puasnya dengan barang dan jasa serta pelayanan dari 

perusahaan tersebut, sehingga ia akan menceritakan 

kepada siapa saja tentang betapa memuaskannya 

barang/jasa dan pelayanan perusahaan tersebut. 

2. Pengembangan database yang lebih akurat daripada 

pesaing, mencakup data kebutuhan dan keinginan 

setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi 

persaingan; 

3. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset pasar 

dalam suatu kerangka stratejik. Kerangka ini 

diwujudkan dalam pengembangan relationship 

marketing. 

Untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan 

pelanggan, perusahaan perlu melakukan sekurang-

kurangnya 4 hal (Tjiptono, 1997), yaitu: 

1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya 

2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas dan 

layanan 

3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan 

4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari 

kepuasan pelanggan. 

E. Penutup 

 Menghadapi persaingan yang sangat tajam dalam era 

globalisasi, terutama bagi lembaga-lembaga dan produk-

produk ekonomi Islam, beberapa hal (strategi) yang perlu 

diperhatikan antara lain: 
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1. Memanfaatkan dan bekerjasama dengan berbagai 

potensi umat untuk membangun hubungan emosional 

dan akhirnya terbentuk loyalitas dari pelanggan dan 

konsumen, khususnya umat Islam. 

2. Menawarkan produk-produk yang secara rasional 

dapat diterima oleh konsumen (pelanggan) karena 

memiliki keunggulan-keunggulan, baik yang berkaitan 

dengan aspek aqidah dan syari’ah maupun yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen 

(pelanggan). 

3. Mengelola usaha ekonomi Islam, termasuk gadai 

syari’ah, dengan mengedepankan profesionalisme dan 

pemberian pelayanan yang prima bagi konsumen dan 

pelanggan. 

4. Mengembangkan strategi diversifikasi untuk 

memperluas pilihan-pilihan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan syari’ah. 
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BAB IV  

KONSEP GADAI SYARI’AH DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN 

A. Defenisi Dan Dasar Hukum Gadai 

alam Islam gadai disebut al-rahn, yaitu menguasakan 

sesuatu dengan hak menjadikan sebagai 

pembayaran, yang memungkinkan mengambil 

kembali piutang dari seluruhatau sebahagian dari barang 

yang dikuasakan itu. Kaum Syafi’iayah menyatakan bahwa al-

rahn (gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai 

jaminan dengan suatu utang yang dapat dibayarkan dari 

abrang itu ketika terjadi kesulitan membayarnya. 44 

Sementara itu pemilik barang yang digadaikan, karena ia 

berutang pada seseorang, disebut al-Rahin, sedangkan orang 

yang memberi piutang, dan menguasai barang yang 

digadaikan itu disebut al-murtahin.45 

Adapun syarat-syarat gadai (al-rahn), adalah sebagai 

berikut: 

a. Barang yang digadaikan itu betul-betul wujud, dimiliki 

secara konkret ketika dijalankan perjanjian gadai. 

b. Barang yang digadaikan itu berada dalam penguasaan 

pemegang gadai atau oleh orang yang mewakilinya. 

 

 

44Bandingkan dengan Wahab Zuhayli, al-Fiqh al-Iskamiy wa 

Adillatuh, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1409), Juz V, h. 180. 

45Lihat dalam Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beyrut: Dari al-Kitabal-

Arabiy, tt.), Juz III, h. 169. 

D 
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Dasar hukum gadai syari’ah, dalam Q.S. al-Baqarah (2): 

283 berikut ini: 

   ْ ُ َُُِأمن َ سهَِبس  َرَِهس ق َ ْقُبوضييييَ ق  َِِْ  أَِ َن  َيْع ييييُ َ.رَل َمََتْ  ُجْ  َعَ و  ييييَ َمِاْ  ُ يبيْ
  َيْعَ س  َيْ لُيَؤءِ  ن َِّ ي نْؤُتَُِن أََ سهللاَيَج ُ 

“Dan jika kamu dalam keadaan musafir (lalu kamu 
berhutang atau memberi hutang), sedang kamu tidak 
mendapati juru tulis maka hendaklah diadakan jaminan 
untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). 
Kemudian jika yang memberi hutang percaya kepada 
yang berhutang maka hendaklah orang yang dipercayai 
itu menyempurnakan bayaran hutang yang 
diamanahkan kepadanya” 

Ulama syafi’iyah  dan Junhur dengan berdasarkan pada 

kalimat magbudhat dalam ayat tersebut diatas, 

menempatkan syarat bahwa barang yang digadaikan harus 

dikuasai oleh pemegang gadai. Demikain diungkapkan dala 

Tafisr Ibnu Katsir46 

Sedangkan berdasarkan sunnah diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim, hadits dari Aisyah Ra.: 

عن عسئ يييي  رضيييي  ن عيبأس  أ  ر ييييول ن  ههه ن يييي ي  ن يأوءي 
 47طعس سمرهيب  ءرعس ن حأيأ 

“Dari Aisyah Ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Membeli 
makanan dari Yahudi dan menggadaikan padanya 
sebuah baju besi” 

 

46Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, di bawah  Q.S. Al-Baqarah Ayat 283. 

47Muslim, Tsahih Muslim, kitab al-Muslafat wa al-Muzaraf’at, Bab 

al-Rahn (CD Room Maktabat al Hadist), No. 4072. 
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Hadits lain yang menunjukkan bahwa barang yang 

gadaikan hendaknya diserahkan terhadap pemegang gadai 

adalah berikut ini: 

عن عس ن ئ يييي   س  ع  ن  يييي    ر ييييول نل  ليييي و نل  ع ل  م يييي    ن  
 48عطس    رهنيأو ءَي طعس  س هللاسل   ل 

Dari Aisyah Ra. Berkata: “Rasulullah membeli bahan 
makanan dari Yahudi secara bertangguh, dan 
menyerahkan kepadanya baju besi sebagai gadainya”. 

Hadits Aisyah Ra. Tersebut ini menunjukkan bahwa 

barang yang digadaikan itu harus diserahkan kepada 

pemegang gadai untuk dikauasainya sebagai jaminan 

piutangnya. 

B. Perbandingan Dengan Hukum Perdata Dan Hukum Adat 

Indonesia  

Dibandingkan dengan hukum perdata yang berlaku di 

Indonesia (KUH-Perdata), pengertian gadai al-rahn menurut 

fikih Islam, mempunyai persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah (1) hak gadai berlaku atas pinjaman; 

(2) agaunan menjadi jaminan utang; (3) tidak boleh 

mengambil manfaat dari barang yang digadaikan; (4) biaya 

barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai; (5) 

barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang bila batas 

waktu pinjaman telah habis.49 

Sedangkan perbedaannya adalah: (1) Rahn menurut 

hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar  tolong 

 

48Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Hadist Aisyah, (CD  Room 

Maktabat al-hadists), No. 23686. 

49Bandingkan Ensiklopedia Hukum Islam, Gadai dan Rahn”, (jakarta: 

Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, h. 385. 



112 

menolong tanpa mencari keuntungan, sedang menutut 

hukum perdata, gadai dapat menarik keuntungan melalui 

bunga atau sewa modal yang ditetapkan, (2) dalam hukum 

perdata, barang yang dapat digadaikan hanyalah benda-

benda yang bergerak, sedangkan dalam kumum fikih Islam, 

barang yang digadaikan dapat saja abrang yang tak bergerak. 

(3) dalam hukum Islam, gadai (rahn) dapat dilakukan secara 

orang perorangan, sedangkan menurut hukum perdata, gadai 

dilakukan melalui lembaga resmi.50  

Sementara itu, hukum adat seperi pula hukum Islam, 

juga membolehkan barang tak bergerak untuk digadaikan, 

misalnya tanah. Ketentuan ini berlaku sama untuk semua 

hukum adat di Indonesia. Dalam hukum perdata, seperti 

disebut di atas, tidaklah diatur, kecuali berdasar pada Hukum 

Agrariah Nasional, sebagaimana dipahami dari penjelasan 

umum Undang-undang Nomor 56 tahun 1960 angka 9a, gadai 

adalah hubungan antara seseorang dan tanah kepunyaan 

orang lain yang mempunyai utang padanya. Selama utang itu 

belum dibayar lunas maka tanah itu tetap dikuasai oleh 

pemegang adai dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya 

menjadi pemegang gadai.51 

C. Pemanfaatan Barang Gadai 

Pada prinsipnya, menurut hukum ekonomi Islam, gadai 
dilakukan adalah atas dasar tolong-menolong, bukan untuk 

memperoleh keuntungan. Karena itu, maka tidaklah halal 

menurut fikih Islam bagi pemegang gadai untuk 
memanfaatkan barang gadai yang dipegangnya itu, meskipun 
diizinkan oleh penggadai, karena hal itu berarti menarik 

 

50Ibid 

51Ibid, h. 386. 
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keuntungan dari utang piutang yang hukumnya adalah riba 
haram.52 

Ketentuan inilah yang penulis katakan sangat tidak 

sejalan dengan apa yang sudah berlaku dalam hukum adat. 

Karena hukum adat membenarkan pemanfaatan barang 

gadai itu oleh pemegang gadai (al-murtahin), selama 

penggadai (al-rahin, penerima utang) belum membayar 

utangnya. 

Sebenarnya, pemanfaatan abrang gadai tidaklah 

dilarang secara mutlak. Keuntungan di atas hanya berlaku 

pada barang tak bergerak, seperti tanah, hukum fisik Islam 

dapat membolehkannya jika barang gadaian itu memerlukan 

ongkos pemeliharaan. Misalnya hewan ternak yang 

memerlukan makanan, maka pemegang gadai dapat 

memanfaatkannya sebagai kendaraan atau memerah 

susunya, sebagai imbalan dari ongkos pemeliharaan yang 

telah dikeluarkan. Hal ini dijelaskan dalam sunnah Rasulullah 

Saw. Antara lain sebagai berikut: 

 و نل  ع ل  م يي   أهللا       عن أيب هر ير رضيي  نل  عيب  عن ن يب    ليي 
يقو ل  ن ر  هُن يُر َ ُ   يب.قج ل مُي ييييييييييييَرُ  َ َلُ ن أ  ر  اكن      َ ر هو 

 نه
Dari Abi Hurairah, Ra. Dari Nabi Saw. Bahwasanya 
Beliau bersabda: “Hewan yang digadaikan dapat 
ditunggangi karena ongkos pemeliharaannya, dan susu 
hewan perah dapat diminum jika digadaikan”53 

 

52Sayid Sabiq, op.cit. h. 171. 

53Al-Bukhari, Sahih al-Bukhariy, Bab al-Rahn Malhub wa markub, 

(CD Room Maktabat al-Hadis) No. 2424. 
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Dalam hadits di atas, dinyatakan bolehnya 

memanfaatkan barang gadai, jika yang digadaikan itu 

memerlukan ongkos pemeliharaan, sebagai imbalan bagi 

pemegang gadai yang telah membiayai pemeliharaannya itu. 

Hal ini adalah berdasar pada prinsip keadilan itu, dengan kata 

lain jika peroleh manfaat dari utang piutang dan gadai itu 

mengandung aniaya atau zhulum yang bertentangan dengan 

prinsip tolong menolong. 

Sekarang, jika dikaitkan dengan pegadaian tanah 

pertanian, sebagian ulama sangat melarang pemanfaatannya, 

sebab selalu diidentikkan dengan riba yang hukumnya 

haram. Dari segi pembiayaan pemeliharaan, mungkin kita 

sepakat bahwa tanah tidak memerlukan ongkos 

pemeliharaan, berbeda dengan hewan ternak atau hewan 

perahan seperti yang disinggung dalam hadis riwayat 

Bukhari di atas. Tetapi dari segi keadilan dan zhulum 

(aniaya), mungkin kita berbeda pendapat dalam mereka yang 

melarang pemanfaatannya. Sebab, jika pemegang gadai itu 

tidak memanfaatkan tanah pertanian yang sedang berada 

dalam tangan, maka terjadilah aniaya terhadap dirinya, 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa penggadai (orang yang berutang) tidak 

termotifasi akan membayar  utangnya, jika ia dibiarkan 

tetap mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. 

2. Atau barang itu sendiri akan sia-sia tidak bermanfaat 

sama sekali, jika penggadi maupun pemegang gadai 

sama-sama dilarang untuk memanfaatkannya, hal ini 

bertentangan dengan asas pertumbuhan dalam hukum 

ekonomi Islam. Pada hal dalam hadits tentang 

pertanian, sangat anjurkan untuk tidak menelantarkan 

tanah pertanian dan mendorong petani untuk bertani. 
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  :ر سووول اَّلله  ووه اَّلله عليه وسوولم  :عن أنِسٍٍ ريض اَّلله عنه قا ل
ُ منه  >> ُُ ََرْسواًأ أو يَْز َرُ  َز ْر  ً فيأ   ُُ ٍٍ يررِ  َطْۡيٌ ما مْن ُمسول

 54أو إنسا ٌن أو بهيمٌةأ إاله اكن هُل به  دقة

3. Bahwa pemegang gadai akan megalami kerugian 

(dianiaya), sebab nilai tukar uang gadai akan selalu 

berkurang, sehingga nilai yang akan diterima nanti jauh 

berkurang pada saat penggadai membayar uang 

kembali. Hal ini berarti penggadai memakan harta 

orang secara batil, sebab nilai yang dikembalikannya 

sudah jauh berkurang dari nilai yang pernah 

diterimanya. Hal ii justru dilarang oleh syariat, 

berdasarkan Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 188, sebagai 

berikut: 

 
ْ
تَوأ ِم  َواَل  اْمُ ذ إََِل  ا  بِهوَ َوتُوْدلُوا  ِل  اطوِ َ بِوابوْ بَيْنَُكْم  ْمَوالَُكْم 

َ
أ ُكلُوا 

نْتُْم َتْعلَُمونَ 
َ
ثِْم َوأ ُِ بِاْْلِ ْمَواِل انلذا

َ
ُكلُوا فَرِيًقا مِْن أ

ْ
 ِِلَأ

Untuk menghindari kerugian atau ketersia-siaan 

pertumbuhan harta, dan guna menghindari keteraniayaan 

pemegang gadai, yang semuanya tidak dengan prinsip 

keadilan dan prinsip pertumbuhan ekonomi, dalam syariat 

Islam, maka sebaiknya pemegang gadai dibolehkan 

mengambil manfaat dari barang gadai tadi itu. 

Alternatif lain, dan ini hanya mungkin berlaku jika 

pegadaian itu dilakukan secara kelembagaan, yakni Kantor 

Pegadaian, bahwa pemegang gadai hanya menyimpan 

sertifikat tanah pertanian sebagai jaminan, sedangkan lahan 

 

54Al-Bukhari, Sahih al-Bukhariy, Kitab al-Harid wa al-Mazari’ah, 

Bab Fadlal Zar’Iwa al-Tars, (CD Room Maktabat al-Hadis) No. 2264. 
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pertanian itu sendiri tetap digarap oleh pemiliknya, sehingga 

ia lebih mudah nanti menyiapkan pembayaran gantinya 

sendiri. 

Jika pergadaian itu dilakkan secara perorangan, maka 

pembicaran tidak lepas dari soal pemanfaatan gadai atau 

kelebihan pembayaran yang diperoleh pemegang gadai itu. 

Karena itu, perlu penulis jelaskan bahwa kriteria untuk 

menentukan apakah nilai lebih (keuntungan perolehan dari 

sesuatu) itu riba atau bukan, tidaklah pada adanya nilai lebih 

itu sendiri. Sebab, jual-beli pun yang mengandung nilai lebih, 

yang kadang sebagai keuntungan berlebihan bagi penjual, 

tetap dihalalkan, jika jual beli itu sendiri berlangsung secara 

wajar atau dan jauh dari unsur penganiayaan. Jual beli pun 

menjadi haram jika di dalamnya ada unsur (zulum-aniaya), 

misalnya si penjual memasang harga yang amat berlebihan 

diluar kewajaran dengan memanfaatkan ketidak tahuan si 

pembelinya. Sepanjang tidak ada unsur Zulum, maka jual beli, 

dan utang piutang, yang memberikan manfaat yang 

disepakati, maka nilai lebih itu bukanlah riba, dan tidak 

haram hukumnya. Tegasnya yang dilarang ialah keuntungan 

yang batil dan zulum (aniaya). Mari kita simak ayat Q.S.Al-

Baqarah (2) ayat 279-280 sebagai berikut: 

 ُُ وهِلِ ْْن تُتْتُْم فَلَُكْم ُرُءو ِ َورَسووُ ذَنُوا ِِبَْرٍب مَِن اَّللذ
ْ
فَإِْن لَْم َتْفَعلُوا فَأ

ُتْظلَُمون َواَل  َتْظلُِموَن  ْمَوالُِكْم اَل 
َ
إََِل ْْن اَكنَ   .أ نَِظَرإٌ  ََ فٍ  َ  ذُو ُعْسوووْ

قُوا َخْۡيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم َتْعلَُمونَ  ْن تََصدذ
َ
فٍ َوأ    َميَْْسَ

Ayat 279 menegaskan bahwa baik si pemberi utang 

maupun sipeminjam, tidak boleh dianiaya, artinya tidak boleh 

mengalami kerugian. Sedang ayat 280 menunjukkan salah 

satu jalan bagai mana melepaskan diri dari kesulitan, 

sehingga tidak menimbulkan aniaya itu. Namun, pada 
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umumnya ulama hanya memahami ayat 280 ini dalam 

kaitannya melepaskan sipeminjam dari kesulitan dan 

keteraniayaan, sehingga mereka menafsirkan bahwa 

sebaiknya sipemilik modal itu,menyedekahkan semua yang 

pernah dipinjam oleh si peminjam, sehingga terbebaslah dari 

utang sama sekali. Dalam Tafsir Ibn Katsir, ditegaskan 

 55وأن ترت كو ارأُ الما ل با للكية وأن تضعو ه عن المدين

Penafsiran ini menurut Ibn Katsir adalah berdasarkan 

pada hadits yang di kutipnya dari Abi Amamah As’ad bin 

Zirarah sebagai berikut: 

 56من رس ه أن يظله اَّلله يو م ال ظله فلييْس ىلع معْس أو ۡلضع عنه

Masalahnya sekarang, yang mengalami kesulitan juga 

adalah pihak pemilik modal, jika modal yang dipinjamkannya 

kepada si peminjam  dikembalikan pada saat nilai tukar uang 

sangat rendah. Untuk melepaskan si pemilik modal dari 

kesulitan (keteraniayaan) seperti ini, maka pemahaman ayat 

280 dari Q.S. Al-Baqarah harus dikembangkan. Artinya pihak 

peminjam pun harus rela bersedekah untuk meringankan 

beban sipemilik modal, dalam arti menambah jumlah 

pembayaran ketika membayar utangnya. Inilah arti 

sesungguhnya kalimat la ta zlim un wa la tuz lam un (kamu 

tidak menganiaya dan tidak dianiaya) dalam ayat 279 

sebelumnya. 

Pemahaman seperti ini pun harus diterapkan pada soal 

gadai, bahwa sipemilik modal, yang dalam status pemegang 

barang gadaian dapat saja memanfaatkan barang gadaian 

yang didalam tangannya, guna menghindari keteraniayaan.     

 

55Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir, dibawah Q.S. al-Baqarah, ayat 279. 

56Ibid. 
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D. Penutup 

Bahwa prinsip ekonomi Islam berdasarkan syariat 

adalah, tolong menolong, keadilan dan bebas dari 

keteraniayaan. Prinsip ini hendaknya diterapkan dalam 

segala jenis transaksi dan akad perjanjian, termasuk 

pegadaian dan pinjam meminjam secara umum, baik 

dilaksanakan secara kelembagaan maupun orang per orang. 

Bahwa riba itu diharamkan karena adanya unsur 

kezaliman dan ketidakadilan, tidak karena adanya unsur 

kelebihan dan pemanfaatan keuntungan belaka. Maka yang 

perlu dihindari ialah perbuatan aniaya, baik terhadap 

penggadai maupun pemegang gadai. Wallahu a’lam bi al-

Sawab 
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BAB V  

PERANAN DAN FUNGSI PEGADAIAN DALAM 

MEMBANGUN SEKTOR EKONOMI RAKYAT DALAM 

JANGKA PANJANG 

A. Pendahuluan 

embangun sektor ekonomi rakyat berarti 

melakukan segala upaya untuk mengembangkan 

kegiatan rakyat berarti melakukan segala upaya 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi baik di kota, urban 

(pinggiran) ataupun pedesaan. Kegiatan ini dilakukan dalam 

rangka keberpihakan pada rakyat untuk memperkecil 

kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan. Berbagai 

program/usaha telah dilakukan oleh pemerintah selama PJP 

I, baik dalam bentuk pembangunan Infrastruktur (listrik, 

jembatan, jalan, irigasi), pengembangan pendidikan, berbagai 

bentuk pola pendanaan (Dana Inpres, Kredit KUK/KWT, dana 

PIR/Trans, bantuan 5% bagian laba BUMN, dana bergilir 

Inpres Desa Tertinggal, terakhir penciptaan kredit kelayakan 

Usaha atau KKU). 

Begitu juga himbauan kepada pengusaha besar untuk 

ikut membantu membangun ekonomi rakyat melalui sistem 

bapak angkat dan kemitraan usaha antar pengusaha besar 

dengan pengusaha menengah dan kecil. Hasil dari berbagai 

program tersebut dimaksudkan pula untuk membentuk 

ekonomi Indonesia yang tangguh dalam mengahadapi 

ekonomi global dimana peranan utama diharapkan dari 

pengusaha menengah dan kecil. 

Sementara itu berbagai kekurangan dan kelemahan 

masih dimiliki oleh sebagian besar rakyat baik dalam bentuk 

kurangnya kesempatan berusaha (masih tingginya tingkat 

M 
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pengangguran atau pengangguran terselubung), kurangnya 

modal, rendahnya keterampilan teknis dan administratif, 

lemahnya kewirausahaan dan manajemen sumber daya 

manusia, serta masalah pemasaran dan komunikasi. Hal ini 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. 

Perum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), yang bidang usahanya khusus membantu 

rakyat kecil golongan ekonomi menengah ke bawah. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 10 (PP 10) Tahun 1990 

misi yang dibebankan adalah disamping memupuk 

keuntungan juga membantu Pemerintah dalam 

melaksanakan ekonomi dan pembangunan khususnya dalam 

bentuk pemberian kredit secara hukum gadai dalam skala 

kecil berdasarkan prinsip pengelolan perusahaan yang lazim. 

Dalam melaksanakan misinya tersebut operasional 

perusahaan bisa mencakup berbagai usaha terkait dan 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian 

dari sekian banyak lembaga keuangan baik Bank atau 

lembaga pembiayaan lainnya, Pegadaian dapat 

mengembangkan peranannya untuk membangun ekonomi 

rakyat tersebut dalam jangka panjang sesuai dengan 

bidangnya.  

B. Peran Pegadaian Syariah 

 Peran utama pegadaian syariah adalah untuk 

menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. 

Pegadaian syariah merupakan salah satu solusi bagi 

masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam 

kondisi yang mendesak dan cepat. Sedangkan yang 



121 

bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka 

pendanaan pihak ketiga menjadi salah satu pemecahannya.57  

Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan 

agunan, maka pegadaianlah pilihannya. Sebab transaksi gadai 

paling aman, legal dan terlembaga. Pilihan transaksi yang 

sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi 

masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang 

berharga. Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah ini 

adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan.58  

Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah 

dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat dengan tetap menjauhkan riba, 

qimar (spekulasi), maupun qharar (ketidak pastian), 

sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan 

dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah. Selain itu, 

pegadaian syariah sangat memberikan manfaat terhadap 

masyarakat, dilihat dari keuntungan-keuntungannya.59 Gadai 

syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam 

membantu peningkatan perekonomian ditengah pandemi 

Covid-19 saat ini. Berdasarkan ketentuan awal bahwa gadai 

syariah tersebut untuk kepentingan sosial, yang pada intinya 

bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut untuk membantu 

masyarakat.  

 

57Ismail Andariesta Luky, Pengaruh Pegadaian Syari’ah Terhadap 

Perekonomian Masyarakat: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

58Huda Choirul, Penelitian Sosial Keagamaan: Universitas Islam 

Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 

59Nasution Rachmad Saleh, Sistem Operasional Pegadaian Syariah 

Berdasarkan Surah Al-Baqarah: 283, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Samarinda: Juni 2016. 
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Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi 

masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam 

kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang 

bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka 

pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. 

Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat 

akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, 

sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski 

dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang 

memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian 

pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan 

terlembaga. 

C. Usaha Pokok dan Misi Pegadaian 

Berdasarkan PP 10 Tahun 1990 dan Pandhuist 

Reglement Tahun 1920, Perum Pegadain merupakan satu-

satunya lembaga resmi yang memberikan pinjaman atas 

dasar hukum gadai, artinya pada saat memperoleh pinjaman, 

sidebitur (nasabah) menyerahkan harta geraknya pada 

kreditur (pegadaian) sebagai jaminan dengan kuasa untuk 

menjual jika sidebitur (nasabah) tidak melunasi pinjaman 

nya (menebus) pada saat jatuh tempo. Dalam hal nasabah 

tidak menebus, maka barang jaminan akan dilelang. Hasil 

lelang digunakan untuk melunasi uang pinjaman (UP) dan 

sewa modal (SM) serta biaya administrasi lelang. Jika hasil 

lelang melebihi dari jumlah di atas, sisanya dikembalikan 

kepada nasabah. Sebaliknya jika hasil lelang lebih kecil akan 

menjadi resiko pegadaian. 

Seperti terlihat Tabel 1, jumlah pagu kredit adalah 

antara Rp 5.000,00 - Rp 20.000.000,00 dengan biaya sewa 

modal (bunga) antara 2,5% dan 3,5% per bulan. Jangka 

waktu pinjaman adalah 120 hari atau 4 bulan dengan 



123 

kemungkinan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali 

setelah barang jaminan dinilai kembali. 

Tabel 1. 

Golongan Kredit dan Sewa Modal 

 

Gol. Pagu Kredit Sewa Modal Perbulan 
Jangka Waktu 

Pinjaman 
Jenis Pinjaman 

A 
 
 
B 
 
C. 
 
D. 
 
 
D1 
 
D2 

Rp 5.000 s/d 40.000 
 
 
Rp 40.500 s/d 
150.000 
Rp 151.000 s/d 
500.000 
Rp. 510.000 s/d 
2.500.000 
 
Rp. 2.510.000 s/d 
10.000.000 
Rp 10.100.000 s/d 
20.000.000 

2,5% 
 
 

3,5% 
 

3,5% 
 

3,5% 
 
 

3,2% 
 

3,0% 

120 hari 
 
 

120 hari 
 

120 hari 
 

120 hari 
 
 

120 hari 
 

120 hari 

Alat rumah tangga, 
kain, perhiasan, 
sepeda. 
Perhiasan, sepeda, 
elektronik 
Perhiasan, sepeda, 
elektronik 
Perhiasan, 
elektronik, sepeda 
motor 
Perhiasan, sepeda 
motor, mobil 
Perhiasan, sepeda 
motor, mobil 

Sumber data dari Perum Pegadaian Pusat. 

Barang jaminan yang diterima adalah alat-alat rumah 

tangga, elektronik, perhiasan emas dan permata, sepeda, 

sepeda motor dan mobil (berikut dengan STNK dan BPKB-

nya). 

Sumber pembiayaan/permodalan untuk pemberian 

pinjaman tersebut sebagian dalam bentuk dana sendiri 

(Penyertaan modal pemerintah dan Laba Ditahan), serta 

berbentuk kredit yaitu dari pinjaman bank (terutama BRI), 

surat-surat efek (promissory notes) dan obligasi dengan 

perhitungan/beban bunga secara komersial. 
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Dalam pelaksanaan misinya membangun ekonomi 

rakyat maka sejak tahun 1990 sampai sekarang telah 

dilakukan peningkatan pagu kredit, pembukaan cabang-

cabang baru di seluruh propinsi dan Kabupaten/Kodya 

dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan. Jika tahun 

1990 jumlah cabang hanya 505 buah, tahun demi tahun 

dibuka terus (terutama di NTT/NTB, Kalimantan, Sulawesi, 

Irian Jaya) sehingga menjadi 575 buah pada tahun 1994. 

Perkembangan jumlah cabang dan penyaluran kredit adalah 

seperti terlihat pada Tabel 2.  

Jika tahun 1990 jumlah kredit disalurkan Rp 433,1 

milyar, naik tahun demi tahun hingga menjadi Rp 1.062,0 

milyar pada tahun 1994, atau rata-rata kenaikan  29,5 % 

pertahun. Begitu juga jumlah nasabah dilayani, semula 

sebanyak 2.623,5 ribu di tahun 1990, naik secara bertahap 

hingga menjadi 4.287,1 ribu nasabah pada tahun 1994, atau 

terdapat kenaikan rata-rata 15,9 % per tahun. Rata-rata 

pinjaman per nasabah juga naik setiap tahunnya semula Rp 

165.085 per nasabah pada tahun 1990 menjadi 247.720 per 

nasabah pada tahun 1994. 

Tabel 2. 
Perkembangan Penyaluran Kredit, Jumlah Nasabah 

Dan Jumlah Cabang Periode 1990 s/d 1994 
No Keterangan 1990 1991 1992 1993 1994 
1. 
 
2.  
 
3. 
4.  
5.   

Kredit disalurkan 
per tahun (Milyar 
Rupiah) 
Jumlah 
Outstanding  
(Milyar Rupiah) 
Jumlah Nasabah 
(Ribu Orang) 
Besarnya Kredit 
Per Nasabah 
Jumlah Cabang 
(Unit) 

433,1 
 

108,7 
 

2.623,5 
165.085 

505 

616,9 
 

157,9 
 

3.156,5 
195.436 

530 

700,3 
 

165,7 
 

3.290,0 
212.857 

544 

779,7 
 

190,4 
 

4.083,0 
198.962 

564 

1.062,0 
 

252,0 
 

4.287,1 
247.720 

575 
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Bahwa kredit yang disalurkan tidak hanya bersifat 

konsumtif tapi juga bersifat produktif. Hal ini terlihat dari 

kelompok profesi sebagaimana terlihat pada Tabel 3. 

Dominasi nasabah terutama adalah Petani yaitu  antara 51 

% s/d 55 %, Nelayan 6 %, Industri sekitar 2 % dan Pedagang 

antara 14 % s/d 16 % sedangkan Lain-lain adalah antara 22 

% s/d 24 % yang terdiri dari Pegawai, Mahasiswa dan Rumah 

Tangga. 

Jika kita lihat dari sisi pertumbuhan Pegadaian syariah 

di Indonesia maka Pegadaian Syariah mencatatkan 

pertumbuhan signifikan sebesar 42,79 persen secara tahunan 

(YoY). Per Mei 2019, total Outstanding Loan (OSL) mencapai 

Rp 7,88 triliun, tumbuh dari Rp 5,52 triliun pada periode Mei 

2018.60 

Kontribusi terbesar Pegadaian Syariah berasal dari 

rahn sebesar Rp 4,48 triliun per 31 Mei 2019. Kedua, yakni 

produk pembiayaan kendaraan bermotor atau produk 

Amanah sebesar Rp 1,9 triliun, tumbuh 139,79 persen secara 

tahunan. Senior Manajer Unit Usaha Syariah, Hendratmo 

menyampaikan tahun ini Pegadaian Syariah punya fokus 

bisnis di pembiayaan porsi haji. OSL Arrum Haji telah 

melebihi target tahunannya sebesar Rp 425 miliar, yakni Rp 

435 miliar.  

Ibadah haji merupakan rukun Islam dengan hukum 

wajib bagi yang mampu. Dengan produk Arrum Haji, 

Pegadaian Syariah ingin membantu umat Islam untuk 

menjalankan rukun Islam. 

 

60https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/ptbk1m370/per-mei-2019-pegadaian-syariah-tumbuh-4279-persen/ 

https://republika.co.id/tag/pegadaian-syariah
https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/ptbk1m370/per-mei-2019-pegadaian-syariah-tumbuh-4279-persen/
https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/ptbk1m370/per-mei-2019-pegadaian-syariah-tumbuh-4279-persen/
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Produk ini cocok bagi milenial untuk lebih 

mengutamakan yang wajib dibandingkan mengikuti tren 

seperti food, fashion, dan fun. Cocok juga untuk kalangan 

menengah ke bawah karena biayanya lebih terjangkau dan 

bisa lebih diusahakan. "Target nasabah haji 40 ribu dan 

tercapai 23 ribu, target 2019 bisa terlampaui permintaan, 

bisa mencapai 24 ribu," kata dia pada Republika.co.id, Selasa 

(18/6). 

Kepala Bagian Strategi Pemasaran dan Penjualan 

Pegadaian Syariah Moh Slamet Hartono menambahkan 

Pegadaian Syariah menargetkan OSL produk 2019 mencapai 

Rp 8,5 triliun. Ia optimistis bisa tumbuh lebih tinggi karena 

kini telah mencapai Rp 7,88 triliun, tumbuh 1,13 persen 

secara yoy. Target nasabah tahun ini diharapkan bisa 

mencapai 1,3 juta dan rekening sebesar 1,7 juta.  

Tabel 3. 
Perkembangan Jumlah Nasabah 

Menurut Profesi Periode 1990 s/d 1994 
No Sektor 1990 1991 1992 1993 1994 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Petani 
(% dari 
total) 
Nelayan 
(% dari 
total) 
Industri 
(% dari 
total) 
Pedagang 
(% dari 
total) 
Lain-lain 
(% dari 
total) 

1.337.987 
51,0 % 

154.786 
5,9 % 

52.470 
2,0 % 

425.005 
16,2 % 

653.247 
24,9 % 

1.651.001 
52,3 % 

193.495 
6,1 % 

52.864 
1,7 % 

505.222 
16,0 % 

753.943 
23,9 % 

1.700.862 
51,7 % 

194.403 
5,9 % 

64.583 
2,0 % 

536.750 
16,3 % 

793.370 
24,1 % 

2,244.287 
55,0 % 

247.475 
5,0 % 

71.981 
1,8 % 

604.138 
14,8 % 

915.120 
22,4 % 

2.356.500 
55,0 % 

259.849 
6,1 % 

75.580 
1,8 % 

634.345 
14,8 % 

960.876 
22,4 % 

Total 
Kenaikan Index 
Rata-rata 
Kenaikan/Th 

2.623.495 
100% 
100% 

3.156.525 
100% 

120,3% 

3.289.968 
100% 

125,4% 

4.083.001 
100% 

155,6% 

4.287.151 
100% 

163,4% 
15,9% 
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Dari rata-rata kredit yang diperoleh nasabah serta 

sebagian besar kelompok profesi adalah petani, nelayan dan 

pedagang, dapat disimpulkan mereka yang mengambil kredit 

dari Pegadaian sebagian besar adalah pengusaha yang sangat 

kecil dan merupakan sektor informal. 

Disamping itu pula disimpulkan bahwa, mereka 

termasuk kelompok usaha yang tidak memiliki akses ke Bank, 

baik karena usahanya sangat kecil, tidak memiliki kelayakan 

usaha untuk mendapatkan kredit baik KUT, KWT Khusus, 

KUK ataupun Kredit Kelayakan Usaha (KKU). 

Dari sisi lain, pada kenyataan ada juga debitur berasal 

dari pengusaha menengah-sedang, terutama di kota-kota 

besar (Propinsi) yang menggunakan kredit gadai dengan 

menyerahkan mobil, sepeda motor atau perhiasan mewah 

sebagai jaminan, karena membutuhkan dana seketika. 

Disamping pemberian kredit secara hukum gadai, 
Pegadaian telah pula melakukan pembinaan melalui 
penggunaan penyisihan 1 s/d 5 %. Dari tahun 1991 s/d 1994 
telah disalurkan dana sebesar Rp 1,9 milyar untuk sekitar 

200 mitra binaan terdiri dari : Koperasi, badan usaha dan 
perorangan. Dana tersebut disalurkan baik dalam bentuk (1) 
kredit modal kerja; (2) hibah; (3) pelatihan; (4) kegiatan 

konsultasi. Hasilnya sebagian yang berkembang dan 
diberikan tambahan modal kerja, sebagian lagi ada yang tidak 
berhasil dan tidak mengembalikan pinjamannya (kredit 

macet). Mulai tahun 1995 telah dilakukan pula kerja sama 
dengan pengrajin perak di Celuk, Bali, dibawah koordinasi 
Departemen Perindustrian. Disini Pegadaian membantu 
dalam pembiayaan pengadaan bahan baku perak setengah 
jadi/granul yang disuplai oleh pemasok Jakarta. Untuk tahun 
1996 direncanakan dikembangkan di daerah Lumajang dan 

Kota-Gede Yogyakarta. Kemungkinan juga memperluas 
kerjasama untuk pengrajin perhiasan emas dikota-kota lain. 
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D. Peningkatan Peranan Pegadaian Masa Datang 

Mengikuti kebijaksanaan pemerintah untuk lebih 

meningkatkan pemberdayaan kegiatan usaha pengusaha 

menengah dan kecil, melalui kredit kelayakan usaha, kegiatan 

modal venture, program IDT dan lain-lain, maka pegadaian 

telah mempersiapkan pula rencana peningkatan perannya 

bagi pengembangan usaha dan program untuk 

memungkinkan peningkatan perannya bagi pengembangan 

ekonomi rakyat sebagaimana pada tabel 4. Mulai tahun 1995 

sampai tahun 1999 diharapklanm jumlah kredit yang 

disalurkan meningkat rata-rata sebesar 20% pertahun  yaitu 

sebesar 1.105,5 milyar tahun menjadi 1995 RP b2.292,5 

milyar pertahun 1999 dengan total selama 5 (lima) tahun RP 

8.227,0 milyar. Jumlah nasabah yang akan dilayani juga 

diperkirakan bertambah ±  5% pertahun, yaitu 4.501 ribu 

pada tahun 1995 menjadi 5.471 ribu pada tahun 1999. Secara 

bertahap pagu kredit diusahakan pula untuk dinaikkan 

menjadi sampai dengan RP 50 juta per surat bukti kredit 

(SBK) 

Tabel 4 

Rencana Penyaluran Kredit, Jumlah Nasabah Jumlah Cabang 

Periode 1995 s/d 1999 
No Uraian 1995 1996 1997 1998 1999 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kredit disalurkan per 
tahun (Milyar Rupiah) 
Akumulasi (Milyar 
Rupiah) 
Outstanding (Milyar 
Rupiah) 
Jumlah Nasabah (Ribu 
Orang) 
Jumlah Cabang (Unit) 

1.105,5 
 

……. 
270,9 
4.501 

580 

1.326,6 
 

2.432,1 
325,1 
4.726 

590 

1.592,0 
 

4.024,1 
390,2 
4.963 

600 

1.910,4 
 

5.934,5 
468,2 
5.211 

610 

2.292,5 
 

8.227,0 
561,8 
5.471 

620 
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Program-program yang sedang dipersiapkan adalah: 

1. Kemungkinan Menerima Gadai Piutang 

 Merujuk kepada Pasal 1152 KUH Perdata 

dimungkinkan untuk menerima piutang sebagai jaminan. Di 

pihak lain perusahaan anjak piutang sekarang belum tentu 

bersedia untuk menerima piutang dari pengusaha 

lemah/kecil dalam pemberian pinjaman karena alasan 

jumlahnya kecil-kecilan dan lokasi usaha mereka jauh dari 

Kota Negara dan Propinsi, hingga tidak efisien. Mengingat 

Pegadaian sudah memiliki cabang-cabang di Kabupaten-

kabupaten dan sudah terbiasa dengan mengurus rakyat kecil, 

maka usaha anjak piutang tersebut dapat disatukan dengan 

usaha gadai lainnya.    

2. Pembinaan Nasabah Utama 

 Mengingat sebagian besar pengusaha kecil adalah 

kelompok petani dan pedagang, Sudah jelas mereka 

tidak/kurang termasuk dalam kelompok penerima Kredit 

Kelayakan Usaha. Kelompok ini sebagian besar akan masuk 

ke Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Agar 

usaha mereka nanti bisa jadi layak usaha, maka perlu 

diberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan atau 

penyuluhan seperti dibidang administrasi, pembukuan, 

manajemen dan lain-lain. dengan asumsi dapat dipilih 100 

nasabah saja setiap tahun untuk dibina, maka selama 5 (lima) 

tahun sudah 500 pengusaha kecil yang dapat dikembangkan 

untuk kemudian nanti mendapatkan KKU untuk 

pengembangan usaha lebih lanjut. 

3. Penyertaan Modal  Venture Skala Kecil 

 Selain kurangnya keterampilan, pasar produk yang 

terbatas, kekurangan modal sendiri (eguity) juga dihadapi 

pengusaha kecil. Pemberian kredit 100% untuk memenuhi 
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kebutuhan modal kerja akan menimbulkan struktur modal 

mereka yang kurang sehat. Dipihak lain tumbuhnya 

perusahaan modal ventura (PMV) sekarang baru ditingkat 

Ibu Kota Propinsi dan belum masuk ke Kabupaten. Usaha 

untuk mendapatkan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tetap 

menjadi kendala bagi PMV, karena juga berkaitan dengan 

skala usaha calon PPU yang sangat kecil dan jauh di 

Kabupaten. Karenanya sama seperti usaha anjak piutang 

maka kemungkinan Pegadaian dapat mengambil bagian dari 

kegiatan Modal Venture ini dengan skala kecil. Calon PPU bisa 

berasal dari nasabah Pegadaian atau pengusaha kecil lainnya 

yang mungkin dapat dana kredit Kelayakan Usaha. 

4. Keikutsertaan dalam IDT  

 Dalam program IDT terdapat tiga komponen masukan 

yaitu: (1) Dana bergilir sebagai modal usaha; (2) Prasarana 

pedesaan dan (3) Sarana pendamping tenaga teknis di 

lapangan. 61  Ada kemungkinan dari 25.000 tergolong desa 

tertinggal dan yang mendapatkan bantuan dana bergilir IDT, 

lokasinya berdekatan dengan Kantor Cabang Pegadaian. 

Untuk itu dimungkinkan bagi pegadaian turut serta 

membantu sebagai pendamping tenaga teknis yaitu memberi 

bantuan pelatihan dan pembinaan bersama-sama dengan 

Departemen Teknis. 

E. Beberapa Kendala  

Meskipun masih banyak masyarakat yang telah 

memanfaatkan jasa Pegadaian ini, namun sebagian lagi masih 

enggan untuk menggunakannya. Dalam kehidupan sekarang 

tidak dapat dicegah timbulnya kebutuhan berhutang oleh 

berbagi golongan masyarakat, baik karena kebutuhan 

 

61Gunawan Sumodiningrat: Program Inpres Desa Tertinggal: 

Kebijaksanaan dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan. 
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mendadak atau seketika, maupun karena kekurangan modal 

dalam pengembangan usaha.  

Adanya rasa enggan ke Pegadaian dapat disebabkan 

karena malu, maupun kesan adanya riba. Bagi yang merasa 

malu memilih alternatif berhutang pada bank, atau rentenir. 

Sedangkan bagi yang merasa gadai adalah riba, cenderung 

meminjam atau meminta bantuan keluarga (famili), menjual 

barang miliknya atau bertahan menderita. 

Mengikuti pandangan pemuka agama Islam “perjanjian 

gadai” dikenal menurut syariat Islam, yaitu disebut “RAHN” 

atau perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 

hutang. Menurut bahasa Arab RAHN berarti tetap, 

berlangsung dan menahan, sedangkan menurut istilah 

“RAHN” berarti menjadi suatu benda bernilai menurut 

pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang. Dengan 

adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau 

sebagian hutang dapat diterima. Unsur-unsur RAHN adalah: 

1. “RAHIN” yaitu orang yang menyerahkan barang-barang 

gadai (pemberi gadai atau orang yang berhutang). 

2. “Murtahin” yaitu orang yang menerima (menahan) 

barang gadai. 

3. “Makun” yaitu sebutan bagi barang gadai. 

Dasar hukum “RAHN” adalah al Qur’an, Sunnah Rasul 

dan Ijtihad. Ayat Al Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum 

Perjanjian Gadai adalah surat AL Baqarah ayat 282 yang 

mengajarkan bahwa apabila untuk memperkuat perjanjian 

hutang-piutang dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang 

saksi perempuan. Kemudian Ayat 283 yang intinya jika 

seseorang dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 

tunai), sedang dia tidak memperoleh seorang penulis, mak 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang 
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yang berpiutang. Selanjutnya ada Hadist riwayat Bukhori 

yang berasal dari Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang 

Yahudi dengan harga yang dihutang dan sebagai tanggungan 

atas hutangnya itu menyerahkan baju besinya. 

Adanya perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al Qur’an 

(surat Al Baqarah ayat 282 dan 283), dan dipraktekkan Nabi 

Muhammad SAW itu dalam pengembangan nya dilakukan 

para Fugaha dengan jalan Ijtihad, misalnya tentang siapa 

yang memikul biaya pemeliharaan barang selama ditangan 

Murtahin (penerima gadai). Dalam praktek kredit gadai di 

PERUM Pegadaian, sebagai Murtahin kegiatannya merupakan 

usaha perseorangan yang bertujuan mencari keuntungan 

berlipat ganda dari pembebanan bunga pada nasabah. 

Pemungutan sewa modal dimaksudkan untuk menutup 

biaya administrasi, penyimpanan, biaya menggaji karyawan 

dan sejumlah keuntungan tertentu bagi pemilik modal 

(masyarakat dan Pemerintah). Sewa modal dibebankan tidak 

dengan cara bunga berlipat ganda yang merugikan nasabah 

dan tidak sebagaimana dimaksud dalam Al Qur’an surat Al 

Imran ayat 130 “Hai orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda. Takutlah kepada Allah 

agar kamu menang”. Diakui bahwa biaya sewa modal seperti 

terlihat pada Tabel I. Masih sangat tinggi. PERUM Pegadaian 

secara bertahap berupaya untuk menurunkannya. 

F. Simpulan 

1. Sebagai suatu BUMN, Pegadaian telah ikut memenuhi 

sebagian misinya yaitu membantu dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat kecil 

melalui pemberian kredit secara hukum gadai. 

Dibanding dengan Lembaga Bank dan Lembaga 
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keuangan lainnya yang telah melakukan pemberian 

kredit dengan bermacam bentuk (mulai KUPEDES, 

SIMPEDES, KWT, KUK, periode 1990 s/d 1994 Rp 

3.592 milyar), karena penyebaran nya cukup luas 

dengan jumlah antara 2,6 juta s.d. 4,3 juta nasabah, 

kiranya jumlah tersebut cukup memberi andil.    

2. Untuk jangka panjang, sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun mendatang peranannya dapat ditingkatkan 

melalui peningkatan jumlah kredit gadai yang 

disalurkan, jumlah masyarakat yang dilayani, maupun 

dalam bentuk program dan diversifikasi 

usaha/pelayanan lainnya. Program ini hanya dapat 

terlaksana dengan dukungan Pemerintah selaku 

pemilik maupun dukungan dari pihak-pihak lainnya, 

terutama mereka-mereka yang terlibat dalam 

pengembangan ekonomi rakyat itu sendiri.   

3. Meskipun sudah banyak masyarakat yang dilayani, 

rasa enggan memanfaatkan jasa kredit atas dasar 

hukum gadai diakui masih ada rasa enggan sebagian 

masyarakat, dan ini merupakan salah satu kendala. 

Mengikuti pandangan sebagian pemuka, praktek gadai 

dikenal baik dalam Al Qur’an (Al Baqarah ayat 282 dan 

283) maupun Hadist dan Ijtihad. Apakah sewa modal 

yang dibebankan dianggap sebagai riba, masih perlu 

pengkajian dan pandangan lebih lanjut dari pemuka 

agama Islam lainnya. 
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BAB VI  

GADAI SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

A. Pendahuluan 

embangun sektor ekonomi ummat berarti 

melakukan segala upaya untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi, yang dimulai dari perkotaan 

sampai kepada pedesaan dalam mendorong 

terwujudnya pembangunan ekonomi secara merata dan 

terkendali. Sehingga pembangunan ekonomi tersebut akan 

menjadi kemaslahatan umat. 

Untuk mendorong laju pembangunan ekonomi tersebut 

maka tentunya yang paling utama dibutuhkan adalah 

lembaga-lembaga keuangan seperti, perbankan, gadai, 

koperasi, Baitul mal wat-tamwil ( BMT) dana reksa dan lain-

lain. kesemuanya lembaga keuangan tersebut merupakan 

motor penggerak roda perekonomian bangsa. 

Salah satu lembaga perekonomian diatas yang dapat 

memberi peran penting terhadap pembangunan ekonomi 

rakyat atau kerakyatan adalah PERUM Pegadaian, karena 

lembaga tersebut banyak bersentuhan langsung dengan 

masyarakat kecil dan lembaga ini telah sampai ke pelosok 

desa dirasakan, dalam mengatasi masalah tanpa masalah. 

PERUM Pegadaian di Indonesia diatur dalam PP No. 10  tahun 

1990 yang selanjutnya di ganti dengan PP No. 103 Tahun 

2000. Dalam peraturan pemerintah ini pada pasal 1 ayat (1) 

dikatakan bahwa perusahaan umum (PERUM) Pegadaian, 

yang selanjutnya dalam peraturan negara (BUMN) 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan 

M 
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kewenangan negara berupa kekayaan Negara yang 

dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

Pasal 6 PP No. 10 Tahun 2000 berbunyi, sifat usaha dari 

perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi 

pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya 

pasal 7 menjelaskan bahwa maksud dan tujuan perusahaan 

adalah: Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan 

dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan 

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menghindarkan masyarakat dari 

gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

Dari peraturan pemerintah tersebut diatas dapat 

bermakna bahwa PERUM Pegadaian sebagai BUMN dan 

lembaga keuangan non perbankan. Bertujuan untuk 

mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang 

tergolong ekonomi menengah ke bawah. Bentuk usaha 

perusahaan umum (PERUM) Pegadaian ini adalah: 

a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 

b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan 

fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa 

sertifikasi, logam mulia dan batu adi, unit toko emas, 

dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya 

yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

dengan persetujuan Menteri Keuangan, (pasal 8 hurup 

a dan b) PP No. 10 Tahun 2000. 

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka 

mencapai maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana 
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dimaksud pasal 7 dengan persetujuan Menteri Keuangan 

perusahaan dapat: 

a. Melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain 

b. Membentuk anak perusahaan 

c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. 

Dari segi maksud dan tujuan PERUM Pegadaian 

tentunya dapat dipahami bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai misi untuk membantu masyarakat dalam 

mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang 

bermuara pada pembangunan Nasional. 

Meskipun demikian peran PERUM Pegadaian yang 

sesuai dengan mottonya mengatasi masalah tanpa masalah. 

Namum masih banyak masyarakat masih tabu serta enggan 

menggunakan jasa pegadaian tersebut karena jasa pegadaian 

yang menggunakan sistem bunga dianggap terlalu tinggi 

bunganya, sehingga masyarakat tidak dapat menjangkau dan 

akhirnya menimbulkan masalah baru, karena ternyata 

banyak pelanggan tidak mampu menebus bunga pinjaman 

tersebut yang pada akhirnya di lelang barang jaminan 

mereka. 

Selain masalah bunga tersebut yang dianggap tinggi dan 

terasa memberatkan para pelanggan jasa gadai di lembaga 

PERUM Pegadaian, juga bunga jasa gadai tersebut dianggap 

riba menurut pandangan Islam. Sementara itu para 

pelanggan dan relasi PERUM Pegadaian di Indonesia 

mayoritas ummat Islam. 

Itulah sebabnya lembaga PERUM Pegadaian melalui 

terobosan-terobosan baru yakni membuka unit-unit gadai 

syari’ah sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat Islam yang 

enggan menggunakan jasa gadai yang berbasis pada sistem 
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bunga. Unit gadai syari’ah di lembaga PERUM Pegadaian ini 

adalah merupakan resporatif  lembaga pegadaian terhadap 

masyarakat Islam. 

Menurut Drs. Deddy Kusdedi MM direktur utama 

PERUM Pegadaian pusat dalam seminar Nasional gadai 

syari’ah di hotel Country Inn pada tanggal 16 Januari 2003 

bahwa pihak PERUM Pegadaian telah merencanakan 

penambahan fasilitas berupa unit gadai syari’ah, setelah 

mengadakan studi banding ke negara tetangga, yakni 

Malaysia dan beberapa kota di Indonesia. Akhirnya PERUM 

Pegadaian membuka unit gadai syari’ah dengan 

bergandengan Bank Muamalat, yang kemudian membuka 

cabang perdana di Jakarta utuh layanan unit gadai syari’ah 

muamalat, yang berlangsung pada tanggal 14 Januari 2003 di 

Jakarta. Selanjutnya di Makassar yang lain telah menjadi 

kenyataan bahwa gadai syari’ah telah hadir di Makassar, 

sedangkan di Aceh yang memilki 15 cabang pegadaian 

semuanya akan dikonversi ke unit syari’ah yang di mulai pada 

bulan Mei 2003 (harian Fajar 17 Januari 2003). Dengan 

demikian dalam tubuh PERUM Pegadaian telah memasarkan 

dua layanan jasa gadai yaitu gadai konvensional yang 

menggunakan bunga dan jasa gadai syari’ah yang 

menggunakan sistem mudharabah. 

Dengan hadirnya gadai syari’ah di lembaga PERUM 

Pegadaian maka lembaga-lembaga keuangan syari’ah di 

Indonesia semakin marak dan berdinamika, dan diharapkan 

agar dapat berkompentitif dengan lembaga-lembaga 

keuangan konvensional lainnya, sehingga dengan 

keberadaan lembaga gadai syari’ah tentunya diharapkan 
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akan memicu proses pertumbuhan ekonomi syari’ah di 

Indonesia ke depan. 

B. Pengertian Gadai Menurut Kuh Perdata dan Hukum Islam 

1. Pengertian Gadai Menurut KUH Perdata 

Dalam KUH Perdata pasal 1150 berbunyi bahwa “Gadai 

adalah hak yang diperoleh dari seorang yang berpiutang atas 

suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan 

yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dan barang tersebut. Secara 

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, 

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut 

dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikannya 

setelah barang yang telah digadaikan, biaya-biaya mana 

harus didahulukan. 

Pengadaian merupakan satu-satunya lembaga kredit 

gadai yang dilembagakan oleh pemerintah dalam rangka 

menolong masyarakat ekonomi lemah. Secara historis 

lembaga gadai didirikan dengan produk hukum kolonial 

dengan status monopoli berdasarkan staatblaad 1928 No. 81 

(panduis Reglement). Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 

tentang perumisasi pegadaian pada pasal 3 ayat 1 tentang 

ketegasan mengenai monopoli pegadaian yang berbunyi: 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 

badan usaha tunggal yang di beri wewenang untuk 

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.  

Namun pada perkembangan selanjutnya terjadi 

perubahan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1999 

menjadi peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang 

perusahaan umum (PERUM) Pegadaian pada PP No. 103 
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tersebut dalam pasal 3  tidak lagi bersifat monopoli, 

melainkan pasal 3 PP No. 105 Tahun 2000 berbunyi: 

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di 

beri tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas 

dasar hukum gadai. 

(2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah 

ini dalam peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berlaku. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam 

peraturan pemerintah ini, terhadap perusahaan 

berlaku hukum Indonesia. 

Sedangkan pasal 6 PP No. 103 tahun 2000 menjelaskan 

bahwa sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan 

pelayanan bagi kemaslahatan ummat dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. Kemudian pasal 7 menegaskan tentang maksud 

dan tujuan perusahaan adalah: (a) turut meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke 

bawah melalui penyediaan dan atas dasar hukum gadai, dan 

jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) 

menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba 

dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

Salah satu lembaga keuangan diantara lembaga 

keuangan lainnya yang masih konsisten menyediakan dana 

bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah 

PERUM pegadaian yang senantiasa melakukan perubahan 

manajemen dan status hukumnya dimana saat ini dengan 
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status perusahaan umum (PERUM) selalu berusaha 

meningkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi 

Nasional. 

2. Pengertian Gadai (Ar-Rahm) Menurut Hukum Islam 

Secara etimologis kata Ar-rahm (gadai) berarti tetap 

dan lestari, dan juga diartikan dengan Al-hatsu (penahanan), 

seperti dijelaskan dalam Q. S. Al-Mudatstsir ayat: 38:  

ُّ َنْفٍس بَِما َكَسبَْت رَهِينَةٌ  ُُ 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”. 

Seperti didefinisikan oleh Said Sabiq dalam kitabnya 

Fiqhi sunnah, berarti menjadikan suatu harta yang 

mempunyai nilai harta dalam pandangan syariat sebagai 

jaminan hutangnya. Sehingga dengan itu orang yang 

berpiutang mungkin menerima piutangnya dengan 

mengambil benda yang digadaikan itu atau sebagainya 

(bilamana orang yang berhutang tidak dapat melunasi 

hutangnya), (Dr. Satria Efendi). 

Abu Bahar jabir El Jazairi dalam bukunya “pola hidup 

muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah) memberikan 

pengertian Ar-rahm (gadai): Al-rahm adalah utang dengan 

barang yang diinginkan dapat memenuhi nilai utang tersebut. 

Contoh: Seseorang meminjam uang kepada orang lain, 

kemudian orang lain itu memohon kepada orang tersebut 

untuk memberikan jaminan barang atau binatang atau lain-

lainnya untuk dapat memperkuat kepercayaan atas 

hutangnya itu. 

Apabila batas pembayaran utang itu tiba, lantas tidak 

dibayar, maka dibayarlah dengan apa yang digadaikan itu. 

Pihak yang memberi pinjaman di sebut murtahin, sedangkan 
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yang menggadaikan disebut Rahim, dan barang yang 

digadaikan di sebut rahm. 

Dari pengertian gadai tersebut di atas semuanya 

bermakna bahwa gadai itu adalah jaminan bagi orang yang 

berhutang kepada orang yang berpiutang. Sehingga jika pihak 

yang berhutang tidak mampu melunasi di kemudian hari 

maka jaminan atau barang gadai itu akan menjadi penebus 

dari utang tersebut. Oleh karena itu gadai adalah berkaitan 

dengan utang piutang, yang di dalam KUH Perdata hanya 

berlaku pada benda bergerak saja sedangkan dalam Hukum 

Islam tidak terbatas pada benda bergerak, karena pada 

kenyataannya di masyarakat Islam terjadi gadai menggadai 

dalam bentuk tanah sebagai benda yang tidak bergerak. 

Secara ekonomi antara gadai konvensional dan gadai 

syari’ah keduanya menjadi obyek pembangunan ekonomi 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ummat atau rakyat 

yang bermuara pada pembangunan Nasional. Yang 

membedakan antara gadai konvensional dengan gadai 

syari’ah adalah Prosesnya ataupun caranya. Sebab gadai 

konvensional berbasis kapitalis dengan menggunakan sistem 

bunga sedangkan gadai syari’ah berbasis pada Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul yang menggunakan sistem Mudharabah atau 

bagi hasil. Dari sistem pinjam meminjam dengan model 

mudharabah akan menciptakan keadilan dan bersifat tolong 

menolong. Karena itu prinsip ekonomi Islam tidak terlepas 

dari syarat keadilan dan tolong menolong (Ta’awun) 

sehingga betul-betul menjadi kemaslahatan ummat. Maka 

gadai syari’ah tidak hanya mengejar keuntungan saja akan 

tetapi yang paling penting adalah nilai ibadahnya dari 

aktivitas gadai tersebut. 
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C. Hukum Gadai Dan Masalahnya 

1. Hukum Gadai  

Berbicara masalah hukum gadai dalam Islam maka 

gadai hukumnya adalah boleh (mubah). Hal ini berdasarkan 

firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 283: 

 ۡۖ بُوَضةٞ قأ َٰ َسَفرٖ َولَمأ ََتُِدواْ اَكتِٗبا فَِرَهَٰٞن مذ
 ۞ْن ُكنتُمأ ىلَعَ

“Dan jika kamu dalam perjalanan, lalu kamu tidak 
menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
menguntungkan)….”. 

Ayat ini menunjukkan bahwa gadai itu dibolehkan, baik 

ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika ada di tempat. 

Lebih jauh dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya:  

 اليرلق الرهن من  احبه اَّلى رهنه َنمه وعليه َر مه 

“Tidaklah (hak) gadaian itu tentunya dari pemiliknya 
yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya 
dan berkewajiban membayar utangnya. (H.R. Al-Syafi’i, 
Daruqudui dan Ibnu Majah)”. 

Sesungguhnya praktek gadai telah berkembang sejak 

masa Rasulullah SAW dan bahkan beliau sendiri telah pernah 

terjun secara langsung dalam praktek gadai. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:  

رهن رسووول اَّلل  ووه اَّلل عليه وسوولم در  عند يهودم فيالمد ينة واخ   
 منه شعۡياالهله

“Rasulullah SAW semasa di Madinah pernah 
menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi 
dengan mengambil gandum darinya untuk menafkahi 
keluarganya”. (H.R. Bukhari). 
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Berdasarkan hadits ini dan ayat yang telah disebutkan 

sebelumnya ulama-ulama mujtahid telah sepakat 

dianjurkannya gadai dalam segala hal, baik dalam perjalanan, 

maupun tidak dalam perjalanan. Kesepakatan ini adalah logis, 

karena esensi pegadaian suatu benda adalah untuk 

menjamini hak orang yang berpiutang di tangan yang 

berhutang. Sedangkan praktek utang-piutang itu tidaklah 

khusus terjadi sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, 

persyaratan pegadaian adalah dalam segala hal, baik dalam 

perjalanan maupun sedang sedang berada di negeri tempat 

domisilinya. Bahkan peristiwa utang-piutang adalah lebih 

banyak terjadi tidak dalam keadaan perjalanan. 

2. Masalah Pegadaian  

Masalah-masalah yang paling mendasar dalam 

pegadaian adalah tentang apakah seorang yang berpiutang 

yang memegang gadai berhak untuk memanfaatkan harta 

gadai yang dijadikan jaminan bagi piutangnya itu?. Masalah 

ini tidak pernah disepakati oleh para ulama-ulama mujtahid 

masa dulu. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat-

pendapat dalam masalah tersebut, namun sebelum itu perlu 

kita kemukakan hal yang telah menjadi kesepakatan para 

ulama yaitu bahwa akad gadai akibat hukumnya hanyalah 

semata-mata sebagai jaminan bagi hak orang yang 

berpiutang, bilamana orang yang berhutang tidak mampu 

melunasi hutangnya ketika waktu yang dijanjikan telah 

sampai. Oleh sebab itu akad gadai bukanlah menunjukkan 

pemilikan harta itu bagi yang berpiutang. Titik perbedaan 

pendapat dikalangan ulama ialah seperti talah kita 

kemukakan sebelumnya apakah orang yang berpiutang 

dimana barang gadaian itu sebagai jaminannya berhak untuk 
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menggunakan atau memanfaatkan harta gadai itu. Adapaun 

perbedaan pendapat ulama sebagai berikut: 

a. Kalangan Hanafifah berpendapat bahwa orang yang 

memegang gadai sama sekali tidak berhak untuk 

menghasilkan atau memanfaatkan harta yang 

dipegangnya. Seseorang yang menggadaikan untuk 

sebuah rumahnya, maka orang yang menerima gadai 

itu (rumah) tidak berhak memanfaatkan rumah itu 

atau mengambil hasil sewanya. Meskipun harta itu 

telah digadaikan. Namun hak pemanfaatan tetap 

berada ditangan pemiliknya. Alasan yang 

dikemukakan aliran ini antara lain ialah, hadits yang 

diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Majah. 

                اليرلق الرهن من  احبه اَّلى رهنه هل َنمه و عليه َر مه                                              

“Tidaklah hak gadai itu tentu dari pemiliknya yang 
menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan 
berkewajiban membayar utangnya”. 

Hadis diatas menegaskan bahwa hasil atau manfaat 

dari barang yang digadaikan adalah kepunyaan pemilik 

yang menggadaikannya. Itu berarti pemegang gadai tidak 

berhak atas manfaat barang gadaian. Menurut aliran ini, 

orang yang menerima gadaian bilamana memanfaatkan 

barang gadaian itu sama artinya dengan melakukan riba. 

Karena menarik suatu kelebihan dari jumlah piutangnya 

tanpa imbalan. Praktek seperti ini termasuk ke dalam 

larangan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. 

Yang artinya:  

“Tiap-tiap piutang yang menarik manfaat maka 

(manfaat itu) adalah riba”.  

Perbuatan seperti ini terlarang meskipun ada izin 

dari pemilik harta. Adanya izin dalam praktek seperti ini 
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tidak dianggap berlaku untuk menghalalkan apa yang 

telah diharamkan Allah. Izin seseorang baru dianggap sah 

dan mempunyai kekuatan hukum bilamana menyangkut 

dengan haknya. Sedangkan hukum yang mengharamkan 

praktek ini adalah hak Allah yang tidak bisa gugur dengan 

adanya izin dari pihak hambanya. Disamping itu adanya 

izin dan ridha dari pemilik harta dalam hal ini 

diperkirakan bukan timbul dari lubuk hati, tetapi karena 

keterpaksaan oleh tekanan kebutuhan. Kesimpulan 

diatas menurut pendapat ini berlaku baik pemanfaatan 

itu telah ditegaskan waktu melakukan akad maupun 

tidak disyariatkan waktu berakad. 

b. Pendapat lain dari kalangan Hanafiayah kebalikan 

dari pendapat-pendapat diatas, yakni membolehkan 

pemegang gadai mengambil manfaat dari harta 

gadaian. Alasan yang dikemukakan firman Allah 

dalam (Q.S. An-Nisa: 29). 

ْن تَُكوَن َِتَاَرإً َعْن تََراٍض ِمنُْكمْ 
َ
 إاِلذ أ

 “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu (An-nisa:29)”. 

Penggalan ayat tersebut merupakan pengecualian 

dari larangan memakan harta orang lain secara bakhil 

yang dijelaskan dalam penggalan ayat sebelumnya. 

Menurut pendapat lain penggalan ayat tersebut 

menjelaskan dua hal. Pertama tentang penyebab 

perpindahan milik secara sah adalah dengan jalan 

perniagaan suka sama suka. Kedua, tentang halalnya 

memanfaatkan harta orang lain baik dengan adanya 

imbalan seperti dalam perniagaan maupun tanpa 

imbalan selama ada kerelaan dari yang punya harta. 

Ketentuan ini berlaku secara sah dalam praktek 
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pegadaian, baik dalam hutang piutang pinjam uang, 

maupun karena jual beli yang belum dilunasi. 

Kesimpulan di atas menurut pendapat ini di dukung oleh 

sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: 

 ال حيل ما ل امرئ ملم اعن طيبة من نفسه                  

 "Tidak halal bagi seseorang harta orang lain dari 

muslim kecuali dengan rela hatinya (H.R. Bukhari)”. 

Jadi pemanfaatan harta gadai oleh pemegang gadai 

adalah sah, selama ada izin dari yang punya harta. Izin ia 

tidak mesti ditegaskan ketika berakad, tetapi cukup 

ketika akan memanfaatkannya. Alasan lain adalah 

dengan menganalogikannya kepada pemanfaatan harta 

orang lain dengan adanya izin dari pemilik harta. 

c. Kalangan Malihiyah, Hanabilah, dan Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkannya 

jika gadai itu merupakan jaminan dari hutang dalam 

bentuk qardhun  (pinjam hag) karena termasuk 

kedalam larangan dalam hadis: 

 ُ فر ض جر نفعا فهو ربا
Adapun hutang yang bukan Qardhun, tetapi yang 

disebabkan akad mu’awadhah seperti jual beli belum 

dilunasi, maka pemanfaatan itu di syaratkan bolehnya 

dengan dua syarat: 

a. Pemanfaatan itu disyaratkan bolehnya waktu 

berakad. 

b. Jelasnya waktu pemanfaatan dalam hal ini dengan 

beberapa dalil, yaitu sebagai berikut: 

(1) Larangan mengambil tambahan dari jumlah 

piutang seperti dalam hadits tersebut 

terdahulu hanya ditujukan kepada hutang 
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yang berbentuk qardhun, bukan kepada 

hutang karena jual beli yang belum dilunasi. 

(2) Adanya persyaratan rela dan izin pada waktu 

berakad membuat pemanfaatan itu bagian 

dari jual beli, dan itu adalah boleh. Dengan 

demikian berarti manfaat yang diambil itu 

adalah bagian dari harga barang yang dibeli. 

(3) Adanya persyaratan jelas batas waktu 

pemanfaatannya untuk menghindarkan 

ketidakpastian kadar manfaat yang akan di 

ambil, karena hal itu akan membawa kepada 

ketidakpastian harga yang tidak pasti akan 

membawa kepada sengketa. Sebab itu adanya 

pembatas waktu pemanfaatan merupakan 

persyaratan bagi bolehnya pemanfaatan harta 

gadai jaminan hutang jual beli yang belum 

dilunasi. (DR. H. Satria Effendi: 1994). 

Demikianlah secara ringkas pendapat-pendapat 

dan alasan-alasan dari masing-masing aliran. Diantara 

beberapa pendapat itu ada sebagian kecil dari kalangan 

Hanafiyah yang membolehkan mengambil manfaat dari 

harta gadaian oleh pemegangnya. Mayoritas ulama tidak 

membolehkan praktek tersebut khususnya dalam harta 

gadaian atas hutang yang berbentuk qardhum. Adapun 

harta gadai atas hutang jual beli, kalangan Malikiyah, 

Hanabialah, dan Imam Syafi’i R.a. dengan syarat-syarat 

tertentu membolehkannya. 

Sebelum kita menulis salah satu dari beberapa 

pendapat tersebut, maka ada baiknya kita lebih awal 

melihat maksud dan tujuan syariat dalam mensyariatkan 

pergadaian, sebagai berikut:  
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Gadai sudah dikenal sejak masa pra Islam yakni 

zaman jahiliyah, namun pada waktu itu praktek gadai di 

pakai untuk menekan pihak yang berhutang, dimana 

pihak yang berhutang bilamana tidak mampu melunasi 

hutangnya sampai pada waktu jatuh tempo, maka pihak 

yang memegang gadaian akan mengambil seluruh harta 

gadaian tersebut. Meskipun harta gadaian akan lebih 

tinggi nilainya di banding dengan jumlah hutang yang 

dipikul oleh yang berhutang. 

Meskipun itu cukup berat rasanya namun hanya 

pihak yang terdesak untuk berhutang terpaksa 

menerimanya, sehingga terjadilah kezaliman atas 

dirinya. Selain itu kebiasaan yang membudaya di 

masyarakat barang gadaian itu dimanfaatkan oleh pihak 

yang menerima gadai, dan dari pihak yang berhutang 

tidak kuasa untuk menghalanginya, karena takut didesak 

pembayaran hutangnya. Praktek seperti diatas itu yang 

hendak di rubah oleh Islam dengan sabda Rasulullah 

SAW: 

“Tidak ditutup harta gadaian dari pemiliknya yang 

menggadaikannya, dia yang berhak mengambilnya, dan 

atas dirinya kewajibannya (dan menanggung ruginya) 

Dari hadits ini dipahami, bahwa praktek pegadaian 

bukan saja sebagai jaminan bagi harta orang yang 

menerima gadai, tetapi juga untuk memelihara harta 

orang-orang yang sangat membutuhkan. 

D. Hak Gadai Menurut Hukum Perdata 

1. Gadai dalam Pandangan Hukum Perdata 

Hak gadai menurut KUH Perdata di atur dalam buku II 

Bab XX pasal 1150 s/d 1161. 
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Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” 

dan yang menerima gadai dinamakan “penerima atau 

pemegang gadai”. Kadang-kadang didalam gadai terlibat tiga 

pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, 

yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang 

gadai, yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai 

jaminan piutangnya. 

Lembaga gadai menurut KUH Perdata ini masih banyak 

dipergunakan dalam praktek. Kedudukan pemegang gadai 

disini lebih kuat dari pemegang fidusia karena benda jaminan 

berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur 

terhindar dari itikad jahat (te kwadertrow) pemberi gadai, 

sebab dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh 

berada dalam penguasaan (inbezitstelling) pemberi gadai. 

2. Rumusan KUH Perdata terhadap Gadai 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

merumuskan gadai sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak 

yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang 

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; 

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut 

dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya 

setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 

didahulukan (pasal 1150). 

Dari rumusan ini belum dapat disimpulkan tentang 

sifat-sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat-sifat 

umum gadai, maka sifat tersebut diatas harus lebih ditelusuri 

lagi didalam ketentuan lain pada KUH Perdata. Adapun sifat 
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umum daripada gadai tersebut dapat dilihat dari uraian 

berikut: 

a) Gadai hanya untuk benda bergerak 

 Benda yang menjadi objek gadai adalah benda 

bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. 

Benda bergerak tidak berwujud antar lain adalah hak 

Tagihan (Vouderingsrecht) 

 Lahirnya gadai didalam sistem hukum jaminan 

menurut kuh perdata adalah konsekuensi perbedaan 

benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap 

menjadi objek dari hypothuk atau credietruband. 

Sekarang hukum indonesia disamping perbedaan 

benda tetap dan bergerak, mengenal benda terdaftar, 

dapat diletakkan sebagai obyek hypothuk atau 

credietruband dan gadai memiliki obyek benda 

bergerak dan tidak terdaftar.  

b) Sifat kebendaan 

 Sifat ini ditemukan dalam pasal 528 KUHP perdata 

yang mengatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang 

dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik 

haka milik, hak waris, hak pakai hasil, hak 

pengandaian tanah, hak gadai atau hypothuk”. 

 Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk 

memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di 

kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai 

barang jaminan. 

c) Benda gadai dikuasai pemegang gadai 

 Sesuai dengan benda adalah benda bergerak, maka 

harus ada hubungan yang nyata antara benda dan 

pemegang gadai, benda gadai harus diserahkan oleh 
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pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai 

tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau 

petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini 

ialah sebagai publikasi untuk umum bahwa hak 

kebendaan (jaminan) atas benda bergerak ada pada 

pemegang gadai 

 Demikian juga hak gadai lepas apabila barang  gadai 

keluar. Dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang 

itu hilang atau dicuri padanya (pasal 1152 ayat 3 KUH 

perdata).    

1. Hak menjual sendiri benda gadai (Recht Van 

Eigenmach Tige Verkoop) Pemegang gadai berhak 

menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang 

wau prestasi. Dari hasil penjualan ia berhak 

mengambil pelunasan piutangnya. Beserta bunga 

dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hal itu 

berlaku juga dalam hal pemberi gadai pailit (pasal 

1155 ayat 1 KUH Perdata).   

2.  Hak Accesoir 

 Yang dimaksud hak accesoir ialah hak gadai ini 

tergantung pada perjanjian pokok, misalnya 

perjanjian kredit bertindak sebagai pemberi gadai, 

dan harus memuat uang pemegang gadai 

(gendosserde). Bentuk hak gadai surat atas tunjuk 

misalanya pada wesel adalah surat yang  

mengandung perintah dari Penerbit  (trekker) 

kepada tersangkut  (betrokkene) untuk membayar 

sejumlah uang  terhadap pemegang (houder). Hak 

yagn timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel 

dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap 

pemberi kredit. 
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3.  Hak gadai surat piutang atas bawah (popper an 

foouder) 

 Surat (piutang) atas bawa (toonderpapier) adalah 

surat yang diperbuat debitur, dimana diterangkan 

bahwa ia berutang sejumlah uang tertentu kepada 

pemegang surat mana di serahkannya kedalam 

tangan pemegang, pemegang berhak menagih 

pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan 

atas bawa itu kepada debitur. 

Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan 

surat itu kedalam tangan/pemegang gadai atau pihak ketiga 

yang disetujui kedua pihak (pasal 1152 ayat 1 KUH perdata). 

Contoh gadai surat atas bawah ini, misalnya gadai 

sertifikat deposito. Sertifikat deposito menurut bank 

indonesia adalah bukti surat hutang yagn dikeluarkan oleh 

bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya 

untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan 

atas bawa dapat diperjual  belikan sewaktu-waktu dan dapat 

dijaminkan  untuk suatu kredit dari bank. 

BDN melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli 

sertifikat deposito yang dijaminkan sampai fasilitas kreditnya 

lunas. Dalam hal ini, tidak diperlukan surat kuasa, namun 

untuk membuktikan bahwa bank menahan sertifikat 

deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus 

menandatangani “surat kuasa pencairan sertifikat deposito. 

(Mariam 1991). 

E. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian di Indonesia 

1. Sejarah Pegadaian di Indonesia 

Pemecahan jawatan pegadaian negara, sebagai sebuah 

lembaga di dalam sejarah pegadaian di Indonesia, berasal 

dari Bank Van Lening zaman Verunigde Dost Inside Companie 
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(VOC) bank Van Lening itu didirikan dalam bentuk kerjasama 

dengan swasta. Bank lening mempunyai tugas antara lain 

memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan 

jaminan gadai. Hal ini berjalan hingga saat kekuasaan VOC 

dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda. 

Pada zaman Raffles, bank van lening ini dihapuskan dan 

hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai 

jaminan diserahkan secara bebas kepada swasta, asal sudah 

memperoleh izin untuk itu (Licentiestelsel) kemudian 

licentiestelsel diganti dengan pachtiestelsel. 

Namun pada proses perkembangannya ternyata 

pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, sehingga 

kemudian timbul ide agar lembaga pegadaian sebaiknya 

berada didalam tangan pemerintah saja. Akhirnya pada 

tanggal 12 Maret 1901 S 1901 A 1901 No. 181 diadakan 

ketentuan tentang jawatan pegadaian (pandhuis dienst), 

yang realisasinya berupa sebuah jawatan pegadaian di Suka 

Bumi. Selanjutnya jawatan pegadaian tumbuh sebagai milik 

pemerintah, di Indonesia sesudah Sukabumi, jawatan 

pegadaian didirikan di kota-kota lainnya. 

Peraturan-peraturan jawatan pegadaian berturut-turut 

diadakan perubahan yaitu dalam S 1901 No. 64 (wigziging 

van voorschriften betreffende de pandhnisdient), S 1928 No. 

81 (Pandhuis veglemen). Dengan berbagai perubahan 

mengenai struktur organisasi dan bunga dari kredit dengan 

jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan 

secara materil sebagai aturan dasar pegadaian (ADP) hingga 

sekarang. 

Mengenai organisasi jawatan pegadaian, menurut, S. 

1930 No. 266, lembaga ini mendapat status sebagai jawatan. 

Kemudian dengan PP No. 178 tahun 1961, jawatan pegadaian 

menjadi perusahaan negara. Berdasarkan Kepres No. 180 
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Tahun 1965 PN pegadaian diintegrasikan kedalam urusan 

Bank Sentral dan kemudian dengan PP No. 7 tahun 1969. PN 

pegadaian dirubah menjadi perusahaan jawatan. 

Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan 

baik pada periode pemerintahan maupun kesatuan 

operasinya. Pada periode penjajahan Jepang (1942-1945) 

pegadaian masih monopoli pemerintah dengan status 

jawatan dibawah Kantor Besar Keuangan (KBK) dengan 

pengaturan baru yaitu lelang dihapuskan dan barang jaminan 

berupa permata, emas, intan dan Berlian diambil oleh 

pemerintah Jepang. 

Dalam periode kemerdekaan (1945 sampai sekarang) 

pegadaian masih tetap monopoli pemerintah dengan dalam 

status hukumnya mengalami beberapa perubahan berbentuk 

jawatan, perusahaan negara, perusahaan jawatan dan 

terakhir perusahaan umum melalui peraturan [pemerintah 

Nomor: 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk 

perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi 

perusahaan umum (PERUM) pegadaian. PERUM pegadaian 

merupakan Badan Usaha MILIK Negara (BUMN) dengan 

departemen teknis departemen keuangan. 

Selanjutnya peraturan pemerintah tersebut diatas 

diganti dengan peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 

tentang perusahaan umum (PERUM) pegadaian. Pada pasal 1 

ayat (1) PP No. 103 tahun 2000 berbunyi bahwa  Perusahaan 

Umum (PERUM) pegadaian, yang selanjutnya dalam 

peraturan pemerintah ini disebut perusahaan adalah Badan 

Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam undang-

undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada 

dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, 
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dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan 

Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

Maksud dan tujuan perusahaan ini ialah turut 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 

menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar 

hukum gadai dan jasa di bidang lainnya berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu 

menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba 

dan pinjam tidak wajar lainnya (Ps 7 (2). 

Adapun peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya yang menjadi acuan terhadap lembaga PERUM 

pegadaian di Indonesia dapat dilihat berikut ini: 

a) Undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat (1) dan 

pasal 33 sebagaimana telah diubah dengan 

perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945. 

b) Pandhuis Reglement  Aturan Dasar Pegadaian (ADP) 

Stantsblad Tahun 1928 Nomor 81. 

c) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang 

perusahaan negara (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 59, tambahan lembaran Negara Tahun 1989. 

d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang 

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

undang Nomor 1 tahun 1969. 

e) PP No. 13 tahun 1998 tentang perusahaan Umum 

(PERUM) yang mencabut berlakunya PP Nomor 3 

tahun 1983 tentang tatacara pemberian dan 

perusahaan jawatan (PERJAN), perusahaan umum 

(PERUM) dan perusahaan perseroan (PERSERO). 

f) PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang PERUM pegadaian. 
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g) PP Nomor 103 Tahun 1990 tentang PERUM 

pegadaian. 

2. Perkembangan Pegadaian di Indonesia 

Lembaga PERUM Pegadaian beroperasi dengan dasar 

hukum gadai. Yang diatur dalam KUH Perdata dari pasal 1150 

sampai 1160. PERUM Pegadaian sampai saat ini melayani 

masyarakat yang memerlukan pinjaman jangka pendek 

dengan cara menerima  agunan barang-barang bergerak. 

Perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik kualitas 

dan jumlah serta nasabah yang dilayani selalu menunjukkan 

peningkatan dari waktu ke waktu seirama dengan laju 

peningkatan taraf hidup/ekonomi masyarakat. 

Pegadaian selama ini selalu mengalami perkembangan 

yang sangat positif di daerah di mana tingkat perputaran 

uang di masyarakat/daerah tersebut semakin tinggi, 

sebaliknya di daerah yang kurang begitu baik tingkat 

perputaran uangnya, maka pegadaian biasanya tidak begitu 

berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi 

pegadaian memang sangat diperlukan dan begitu 

menyatunya dengan perekonomian masyarakat, sedangkan 

disisi lain pegadaian dengan membawa misi sosialnya harus 

tetap ikut berpartisipasi dalam perekonomian masyarakat, 

daerah yang tergolong bukan begitu baik perkembangannya. 

Dalam upaya pengembangan dan pembenahan lembaga 

PERUM pegadaian dalam mengembang misinya yakni 

membangun ekonomi rakyat maka sejak tahun 1990 sampai 

sekarang telah dilakukan pagu kredit, pembukaan cabang-

cabang baru di seluruh propinsi dan kota/kabupaten, bahkan 

PERUM pegadaian telah mengembangkan lebih jauh yaitu 

membuka unit gadai syari’ah bekerja sama dengan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang dimulai tahun 2003. dengan 

tujuan memperluas jangkauan pelayanan sekaligus 
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meresponi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa 

gadai. Sehingga PERUM Pegadaian mengalami perkembangan 

secara terus menerus. Perkembangan PERUM pegadaian 

dapat kita lihat misalnya dari perkembangan jumlah cabang 

dan jumlah kredit yang yang disalurkan. Tahun 1990 jumlah 

cabang hanya 505 buah dan pada tahun 1994 meningkat 

menjadi 575 sedangkan tahun 2003-2004 meningkat menjadi 

738 jumlah cabang di seluruh Indonesia. Sedangkan 

perkembangan jumlah kredit disalurkan jika dilihat dari 

tahun 1990 jumlah kredit yang disalurkan Rp. 433,1 Milyar, 

naik dari tahun ke tahun hingga menjadi  Rp.1.062,0 Milyar 

pada tahun 1994 atau rata-rata kenaikan ± 29,5 % per tahun. 

Begitu juga jumlah nasabah dilayani, semula hanya berjumlah 

2.623,5 ribu di tahun 1990, naik secara bertahap hingga 

menjadi 4.287,1 ribu orang nasabah pada tahun 1994, atau 

terdapat kenaikan rata-rata 15,9% per tahun. Rata-rata 

pinjaman per nasabah juga naik setiap tahunnya semula 

Rp.165.085 per-nasabah pada tahun 1990 menjadi Rp. 

247.720 per nasabah pada tahun 1994. (Syamsir: 1996). 

Dengan melihat perkembangan peningkatan jumlah 

cabang dan jumlah kredit yang disalurkan, maupun 

peningkatan jumlah nasabah PERUM pegadaian, maka ini 

menunjukkan bahwa PERUM Pegadaian mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Angka-angka 

perkembangan tersebut baru terlihat dari tahun 1990 sampai 

tahun 1994, dan penulis belum meneliti lebih jauh bagaimana 

perkembangan dari tahun 1994 sampai sekarang ini. 

Ternyata perkembangan tersebut akan lebih meningkat lagi. 

F. Sejarah Berdirinya Gadai Syariah Di Indonesia 

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong 

oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga 

keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh 
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kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah 

pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. 

Seiring dengan maraknya aspirasi dari warga 

masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan 

pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya 

termasuk Pegadaian syariah ini, maka pihak pemerintah 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk 

melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis 

sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena 

itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan 

peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan 

pada bulam Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang 

untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah 

dibawah perlindungan hukum positif. 

Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud 

Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, 

muncul lembaga Perbankan Syariah, yaitu bank Muamalat 

sebagai pionirnya, dan kemudian bermunculan lembaga 

keuangan syariah lainnya, seperti Lembaga Asuransi Syariah, 

Lembaga Pegadaian syariah, dan lain-lainnya. 

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan 

praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum Pegadaian 

yang telah bergelut dalam bisnis pegadaian konvensioanal 

selama beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk 

mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah 

sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya 

sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah 

kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai 

syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.  
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Sebelum Perum Pegadaian membuka unit gadai syariah, 

pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah 

Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk gadai 

syariah yang disebut gadai emas Bank Syariah Mandiri 

(BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan 

dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai 

syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu 

gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap 

produk lain, seperti dalam pembiayaan ba’i  al-murabahah, 

yaitu a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai 

konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak 

menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja 

(secara fidusia)  b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat 

menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman 

yang diberikan dalam jangka waktu pendek. 

Pada dasarnya, jasa gadai emas syariah dan 

konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk 

pelayanannya, yang membedakan hanyalah pada pengenaan 

biaya. Pada gadai emas konvensional, biaya adalah bunga 

yang bersifat akumulatif. Sedangkan gadai syariah hanya 

ditetapkan sekali dan dibayar dimuka. 

G. Gadai Syari’ah Dalam Kajian Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi akan tercipta jikalau produksi 

dapat meningkat, sementara itu produksi dapat meningkat 

berkenaan dengan adanya investasi, serta investasi dapat 

dilakukan dengan tabungan ataupun pinjaman. Tabungan 

atau pinjaman sangat ditentukan dari kemampuan 

pendapatan atau kekayaan serta perilaku konsumsi. Variabel-

variabel ini sangat dipengaruhi oleh gejolak moneter dan 

indikator inflasi. 

Gadai syari’ah adalah salah satu lembaga ekonomi 

syari’ah yang dapat mendorong laju pertumbuhan dan 
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perkembangan ekonomi masyarakat sebagaimana dijelaskan 

pula dalam PP No. 10 Tahun 2000 bahwa misi PERUM 

Pegadaian adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan 

dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan 

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Disamping itu PERUM pegadaian 

berupaya untuk menghindari terjadinya praktek gadai secara 

gelap dan melakukan gadai secara riba yang berganda (Ps. 6 

dan 7 PP. No. 2000). 

Dari penjelasan peraturan pemerintah tersebut diatas 

dapat dipahami bahwa unit gadai syari’ah dalam lembaga 

PERUM Pegadaian yang kini tengah dikembangkan adalah 

mendorong motivasi kerja dalam upaya meningkatkan 

pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. 

Islam menganjurkan agar dapat bekerja secara 

maksimal dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan yang 

berdimensi ganda yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan 

akhirat. Sehingga Islam menganjurkan pula, wajib ibadah, 

wajib belajar dan wajib bekerja, sehingga segala aktifitas 

kehidupan di dunia ini dapat bermuara kepada kebajikan dan 

kemaslahatan. Dengan demikian Rasulullah SAW bersabda: 

     عم   أ هللالسك  س هللاك هعلش ن أنمنمه  ال  رهك  سهللاك ُتو  عأن
“Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan 

hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu 

seolah-olah kamu akan mati besok”. 

Hadits diatas mendorong kita untuk dapat bekerja 

secara maksimal demi untuk mencapai tuntutan kebahagiaan 

di dunia, kemudian selanjutnya hadits tersebut mendorong 

kita untuk melakukan amal shaleh, dari seluruh hasil/kerja di 
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dunia. Sehingga segala aktivitas keduaniaan tidak sia-sia di 

mata Allah. Karena segala aktivitas keduaniaan itu bermuara 

kepada ibadah, sebagaimana tujuan penciptaan manusia. 

Dengan demikian kata “Umar Capra” bahwa seharusnya 

semakin tinggi pula tingkat ibadahnya, dalam artian semakin 

mendalam keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah, 

karena kesejahteraan ekonomi yang telah dicapai tersebut 

adalah merupakan karunia dan nikmat Allah yang patut 

disyukuri.  

Gerakan gadai syari’ah dalam lembaga PERUM 

Pegadaian adalah merupakan gerakan ekonomi umat, yang 

merupakan lembaga keuangan ummat Islam yang era 

kedudukannya dengan lembaga keuangan Islam lainnya, 

seperti perbankan syari’ah, Asuransi syari’ah, BMT, BAZ. 

Kesemuanya bertujuan untuk menggerakkan dan 

membudayakan ekonomi masyarakat dalam upaya 

menciptakan keadilan ekonomi dan bersifat tolong-menolong 

(ta’awun) dalam gerak ekonomi. Sehingga kezaliman dalam 

perilaku ekonomi melalui interaksi terhadap lembaga-

lembaga keuangan, khususnya lembaga pegadaian yang 

banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah 

ke bawah, tidak dapat terjadi dan membudaya.  
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BAB VII  

PERANAN PERUM PEGADAIAN DALAM 

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI UMAT 

A.  Pendahuluan 

ertumbuhan ekonomi nasional yang baik merupakan 

salah satu indikator sehatnya kondisi perekonomian 

suatu negara. Salah satu cara untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan sektor riil ataupun 

meningkatkan pendapatan nasional. Kredit merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit 

yang digunakan masyarakat untuk modal usaha dapat 

meningkatkan pertumbuhan sektor riil, sedangkan kredit 

yang digunakan masyarakat untuk konsumsi dapat 

meningkatkan konsumsi masyarakat, yang kemudian akan 

meningkatkan agregat demand (pendapatan nasional). 

Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana. Berkaitan 

dengan kebutuhan dana bagi masyarakat untuk berbagai 

kepentingan ekonomi, muncullah permintaan kredit. 

Permintaan kredit dari masyarakat dapat dipengaruhi oleh 

tingkat suku bunga, PDB Riil, resiko dan ketidakpastian. 

Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank 

memiliki fungsi menyalurkan dana ke masyarakat dalam 

bentuk kredit. Kredit Cepat dan Aman (KCA) adalah salah 

satu kegiatan utama Perum Pegadaian. KCA yang diberikan 

oleh Perum Pegadaian menunjukkan tren yang positif dari 

tahun ke tahun, termasuk saat terjadi krisis moneter. Pada 

tahun 1997 total kredit yang disalurkan oleh Perum 

Pegadaian adalah sebesar Rp. 2,077 triliun dan pada tahun 

2006 kredit yang disalurkan meningkat cukup tinggi sebesar 

P 
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Rp. 17,294 triliun (Laporan Tahunan Perum Pegadaian, 

2006). 

Selain itu perkembangan dunia usaha yang semakin 

pesat dan kegiatan perekonomian yang secara otomatis 

terdapat didalamnya akan membuat semakin diperlukannya 

sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi 

atau kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan dunia usaha memiliki kaitan yang cukup erat 

dengan perkreditan. Perkembangan perekonomian dalam 

suatu wilayah tertentu dapat dilihat dari beberapa indikator-

indikator perekonomian. Perkembangan yang terjadi pada 

indikator ekonomi makro dapat mencerminkan 

pertumbuhan ekonomi. Indikator tersebut dapat dilihat dari 

peningkatan yang terjadi pada pendapatan perkapita suatu 

daerah yang mencerminkan kesejahteraan setiap individu. 

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk disatu 

daerah. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan 

terhadap kredit pegadaian. Pegadaian menurut undang-

undang hukum perdata pasal 1150 di sebutkan : “Gadai 

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang 

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan 

yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang 

itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan 

cara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, 

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut 

dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya 

setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan.62  

 

62Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet 2; 

Jakarta: Kencana 2010). h. 387-388 
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Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian yang 

merupakan kelanjutan dari pemerintahan Hindia-Belanda, 

status pegadaian diubah menjadi perusahaan Negara (PN) 

Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 PRp 1960 jo. 

Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 

1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN 

Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 

No. 7 Tahun 1969 11 Maret 1969 tentang Perubahan 

Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawtan Pegadaian jo. UU 

No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya 

mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam perusahaan 

jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan 

perusahaan perseroan (Persero). Selanjutnya untuk 

meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya, bentuk 

Perjan pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi 

perusahaan umum (perum) pegadaian berdasarkan 

peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 april 

1990.  

Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, 

Pegadaian diharapkan agar lebih mampu mengelolah 

usahanya dengan lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri 

khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar 

hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat 

golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cemat 

aman dan hemat, sesuai dengan motonya menyelesaikan 

masalah tanpa masalah Indonesia yang berdasarkan hukum 

diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk 

penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. 

Tugas pokok perum pegadaian adalah menjembatani 

kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang 

pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut 

dimaksud untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat 
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dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum 

Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor 

daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. 

Jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 

cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.63  

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya 

berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-

produk berbasis syriah memiliki karakteristik seperti tidak 

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena 

riba,menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 

komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis 

untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil. 

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan 

pprinsipprinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 

25/DSN-MUI III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang 

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan 

Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai 

emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk 

kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 

April 1990. 

Perum pegadaian menyadari betapa pentingnya 

pembangunan daerah, karena itu perusahaan ini turut 

membantu dengan jalan menawarkan jasanya berupa kredit 

gadai kepada seluruh masyarakat yang dapat menjangkau 

tempat dimana perusahaan ini berada. Sasaran utama dari 

perum pegadaian adalah masyarakat ekonomi menengah ke 

bawah. Di masa yang sulit ini tentunya masyarakat golongan 

ini sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan kehidupan 

rumah tangga dan kehidupan usahanya. Menyadari akan hal 

 

63Ibid . h. 388-389. 
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ini, maka perum pegadaian menawarkan salah satu jasanya 

yaitu jasa kredit gadai. Yang di maksud dengan kredit gadai 

yaitu pemberian sejumblah uang pinjaman dengan jangka 

waktu tertentu berdasarkan hukum gadai (syarat-syarat 

yang di tetapkan dengan agunan barang bergerak).64 Perum 

pegdaian dapat menyediakan dana dalam waktu yang singkat 

dan kemudian memberikan sejumblah uang pinjaman kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu yang 

singkat. Uang pinjaman dapat di berikan kepada masyarakat 

apabila mereka mempunyai suatu barang jaminan yang 

memiliki nilai ekonomis. Selain selalu mengeluarkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan, perusahaan ini juga 

membutuhkan dana agar dapat selalu tersedia dana untuk di 

pinjamkan. Dalam memberikan pinjaman sejumblah uang 

kepada masyarakat, perusahaan ini menggunakan bunga 

sesuai aturan yang berlaku. Namun bunga yang di kenakan 

tidak memberatkan masyarakat, karena misi perusahaan ini 

adalah ikut meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

Martono, Bank dan Lembaga Lainnya, masyarakat golongan 

menengah ke bawah melalui penyediaan dana berdasarkan 

hukum gadai dan melakukan usaha lain yang menunjang. Arti 

penting pegadaian bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, 

yaitu membantu mereka yang membutuhkan modal dengan 

cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternatif pilihan 

yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada 

rentenir.65 Adapun dalam pegadaian syariah Dua bank umum 

yang ada di Indonesia, bank muamalat dan bank syariah 

Mandiri rupanya menunjukkan minat serius untuk 

menggarap gadai syariah. Bukan tanpa alasan mereka 

 

64Martono, Bank dan Lembaga Lainnya, (Yogyakarta : Ekonisia, 

2002), h. 47. 

65Ibid, h. 48. 
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tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan 

rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, 

sistem pembiyaan ini memang memiliki landasan syariah. 

Apalagi terbukti di negara-negara mayoritas penduduk 

muslim, seperti di timur tengah dan malaysia, pegadaian 

syariah telah berkembang pesat. 66  Dalam praktiknya bank 

muamalat menggandeng perum pegadaian untuk suatu 

aliansi strategi. Perum pegadaian tentu saja berkontribusi 

dalam bidangnya, yaitu gadai, sedangkan bank Muamalat 

memberi muatan syariah. Kedua lembaga keuangan itu 

mengadakan kerja sama dalam bentuk musyarakah. Kerja 

sama musyarakah merupakan perkongsian dana yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang 

di jalankan oleh pelaksana usaha. Dalam hal ini BMI 

memberikan dana dan pelantikan mengenai prinsip syariah, 

sedeangkan pegadaian menyediakan infrastruktur semacam 

gedung, peralatan. 

Keterampilan teknis pegadaian dan sumber daya 

manusia. Sedangkan BSM menjalankannya sendiri. Landasan 

syariahnya adalah kisah dimasa rasulullah, ketika seseorang 

menggadaikan kambingnya. Saat itu rasul ditanya bolehkah 

kambingnya diperah. Nabi mengisinkan, sekedar untuk 

menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Nabi mengizinkan kita 

boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan 

sekedar menutup biaya pemeliharaan. Muhammad Syafi’i 

Antonio dalam bukunya, Bank syariah : dari teori ke praktik, 

bahwa pengertian gadai atau ar-Rahn, mengutip pandangan 

Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di berikan 

oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si 

 

66Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi 

Islam, (Cet 3; Jakarta: Kencana 2010). h. 313-315. 
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piutang dapat di ambil kembali dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam QS. AlBaqarah ayat 283 disebutkan :  

َبعأُضُكم  مَِن 
َ
أ فَإِنأ   ۡۖ بُوَضةٞ قأ مذ فَِرَهَٰٞن  اَكتِٗبا  ََتُِدواْ  َولَمأ  َسَفرٖ   َٰ

ىلَعَ ُكنتُمأ  ۞ْن 
ِمٱ َبعأٗضا فَلأيَُؤدهِ   تُِمنَ ٱ  َّلذ َمَٰنَتَهُ   ؤأ

َ
َتذِق    ۥأ َ ٱَوۡلأ تُُمواْ    ۥ  َربذهُ   َّللذ َهََٰدإَ  ٱَواَل تَكأ َوَمن    لشذ

َها فَإِنذهُ  تُمأ ُ ٱ وَ  ۥ  لأبُهُ َءاثِٞم قَ  ۥٓ يَكأ َملُوَن َعلِيمٞ  َّللذ  بَِما َتعأ

Terjemahnya :  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.67  

Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang 

dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang 

tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau 

objek gadai. Selain itu, istilah Ar-Rahn juga disebut dalam 

salah satu hadist yang artinya: “apabila ada ternak 

digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang 

menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya 

(menjaga)nya... kepada orang yang naik ia harus 

mengeluarkan biaya perawatannya”’ Sedangkan perbedaan 

gadai syariah dengan konvensional adalah dalam hal 

pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan beberapa 

 

67Departmen Agama Repoblik Indonesia, Al-Quran dan 

Terjemahannya, (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang 1989), h. 297-298. 
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sistemm pembiayaan, antara lain qardhul hasan (pinjaman 

kebijakan), mudharabah (bagi hasil) muqayadah (jual beli).68  

B. Perkembangan Ekonomi Ummat di Indonesia 

Kondisi ekonomi umat di Indonesia, secara umum, 

masih belum mandiri, bahkan masih jauh dari kemandirian. 

Parameter ketidak mandirian ekonomi umat itu terlihat pada 

banyak fakta dan kondisi objektif perekonomian umat, yaitu : 

1. Angka kemiskinan masih menggurita di Indonesia. 

Kalau digunakan indicator kemiskian menurut ILO 

dimana perkapita di bawah 2 dolar sehari, maka angka 

kemiskinan di Indonesia mencapai 100 juta jiwa lebih. 

Bagaimana bisa dikatakan mandiri, kalau kemiskinan 

masih menggeluti umat.  

2. Kedua, sumber daya alam Indoensia yang strategis 

umumnya dikuasai oleh asing. Minyak Bumi dikuasai 

oleh asing sebesar 87 persen, Dengan demikian 

Indoenesia hanya menguasai 13 persen SDA minyak 

bumi, Fakta ini membuat bangsa kita (yang sebagian 

besar umat), tergantung kepada asing. Demikian pula 

hasil SDA lainnya, seperti emas dan gas. 

3.  Ketiga, kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin 

tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan 

yang semakin tinggi. Fakta ini jelas menunjukkan 

ketidakmandirian pangan umat. 

4.  Keempat, lembaga produsen yang memproduksi 

kebutuhan umat, hampir semuanya dikuasai minhum 

(non umat), seperti kebutuhan sehari-hari sabun, 

shampoo, susu, odol dan hampir semua kebutuhan 

sehari-hari. Peran umat sangat kecil, bahkan umat, 

 

68Op-cit, Mustafa Edwin Nasution dkk. h. 316. 
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bukan saja marginal dalam produksi, tetapi juga 

marginal dalam penguasaan jalur distribusi. Karena 

produsen bukan berasal dari gerakan ekonomi umat, 

maka posisi umat hanya sebagai konsumen 

belaka.Kebutuhan konsumsi umat tergantung kepada 

gerakan ekonomi lain. Seharusnya bank-bank syariah 

dapat membiayai produsen-produsen muslim.  

5. Kelima, jumlah pengusaha kecil dan mikro masih 

mendominasi di Indonesia, jumlahnya mencapai 40 

jutaan. Usaha-usaha mikro dan kecil atau apa yang 

dikenal dengan “sector informal” atau lebih jelas lagi 

self-employed workers memiliki pendapatan yang 

sangat rendah. misalnya, penjual bakso, nasi goreng 

keliling, penjual sayur, pedagang asongan, warteg 

sederhana, pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir, 

dan lain-lain yang umumnya produktifitasnya rendah, 

sehingga pendapatannya pun rendah sekali.  

6. Keenam, asset bank-bank syariah dan lembaga 

keuangan syariah masih kecil, selebihnya adalah 

didominasai lembaga keuangan konvensional. Merket 

share bank syariah baru sekitar 3 persen. Asset yang 

kecil ini, tentu berdampak terhadap kecilnya peran 

bank syariah dan sekaligus berimplikasi pada kecilnya 

upaya memandirikan umat. Selain itu, Lembaga 

perbankan konvensional ini mayoritas dimiliki asing, 

yaitu sekitar 67 persen, Secara makro fakta ini 

berpengaruh pada perwujudan kemandirian 

ekonomiumat, Jika ekonomi lebih dominan dikuasai 
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asing, maka upaya memandirikan ekonomi umat akan 

terkendala.69 

a. Memandirikan Ummat  

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat, 

merupakan sebuah pekerjaan besar dan panjang.  

(1) membangun etos entreprenership ummat dan 

membekali mereka dengan skills yang unggul dan 

berdaya saing. 

(2)  Kedua, melaksanakan training-training dan workshop 

keterampilan. Hal ini penting, karena kualitas SDM 

umat masih rendah. Selain itu perlu meningkatan 

kualitas pendidikan dan strata pendidikan umat 

melalui pendidikan formal,  

(3) Ketiga, Jika Usaha kecil itu merupakan produsen, maka 

mereka harus dibantu dalam pamasaran produk-

produknya.  

(4) Keempat meningkatkan kualitas produk yang 

memenuhi standar sehingga.  

(5) Kelima, memberikan dukungan permodalan melalui 

program pemerintah, lembaga perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya.  

(6) Keenam, mendorong dan memotvasi umat untuk 

produktif di sector pertanian, pertambangan, 

perkebunan, dsb, agar mereka mandiri secara 

ekonomi.  

(7) Ketujuh, membantu usaha kecil dan mikro dalam 

mengakses lembaga perbankan, baik dalam 

 

69http://www.pkeeisinteraktif.com/edukasi/0pini/3159 –

mewujudkan kemndirian-ekonomi umat.html. 



172 

pembuatan proposal, membuat laporan keuangan dan 

penerapan manajemen keuangan yang modern.  

(8) Kedelapan, optimalisasi peran pemerintah dalam 

kebijakan dan regulasi.  

 Kebijakan pemerintah harus benar-benar prorakyat 

(proumat). Kita harus mendesain system ekonomi yang lebih 

mengikuti kaidah-kaidah prorakyat yang menitikberatkan 

pada pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan 

keadilan. Inilah elan vital ekonomi syariah. Kebijakan 

ekonomi baik di pusat maupun di daerah haruslah diarahkan 

untuk pemberdayaan umat menuju kemandirian. Ekonomi 

syariah meniscayakan terwujudnya good governance yang 

prinsip-prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi dan 

akuntabilitas dalam semua aspek, termasuk (renegoisasi) 

kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran kemandirian 

yang diajarkan Umar bi Khattab, “Kuasai ekonomi dan 

produktif-lah, kalau tidak, saya khawatir kamu akan 

tergantung kepada mereka”. Semua ini dimaksudkan untuk 

mencapai peri kehidupan umat yang mandiri, yang bebas, 

merdeka (liberty), adil (equality, justice), dan sejahtera 

(prosperity).  

b. Peranan lembaga keuangan Islam. 

Lembaga perbankan dan keuangan syariah sangat 

berperan mendukung terbangunnya kemandirian ekonomi 

umat. Lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah 

ini, sudah seharusnya berupaya keras untuk memandirikan 

ekonomi umat. Untuk itu masyarakat, aghniyah, ulama dan 

pemerintah daerah seharusnya mendirikan dan 

mengembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, 

seperti BPR Syariah dan BMT, koperasi syariah dan 

pegadaian syariah. Program pendampingan kepada usaha 

kecil dan mikro perlu dilakukan, demikian pula penciptaan 
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kelompok usaha bersama melalui BMT, harus diteruskan dan 

diperluas oleh pemerintah (Depsos). Bank-bank syariah baik 

bank umum maupun unit usaha syariah seharusnya juga 

didukung segenap kaum muslimin Indonesia, agar besaran 

market sharenya meningkat yang pada gilirannya akan 

berdampak pada kemandirian ekonomi umat. Kita harapkan 

kepada bank-bank syariah untuk tetap dan terus pro kepada 

umat agar ekonomi umat mandiri dan sejahtera. Selama ini, 

pembiayaan bank-bank syariah 70 persen sudah 

diperuntukkan bagi usaha kecil.  

C. PP Tentang Pegadaian  

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai 

pada tahun 1997, membuat sejumlah perusahaan berskala 

besar jatuh terpuruk, dan tidak sedikit juga hal itu dialami 

oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil. Namun 

demikian bagi perusahaan kecil-menengah (UMKM) baik 

formal maupun informal ternyata mereka lebih sanggup 

bertahan dan justru segera dapat kembali pulih dan 

berkembang menata usahanya lebih cepat disbanding 

perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang telah dibuktikan 

dengan data statistik populasi sektor UMKM mencapai 90,9% 

dari 42 juta unit usaha di Indonesia yang ternyata mampu 

menjadi penopang perekonomian nasional.  

Laju perkembangan yang terus meningkat secara 

langsung akan memperkuat struktur perekonomian nasional 

dan hal itu terjadi karena adanya dukungan pendanaannya 

oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank. 

Lembaga keuangan baik yang berstatus Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) maupun swasta mempunyai peran strategis, 

sebagai agent of development untuk membangun 

perekonomian yang pada akhirnya turut serta meningkatkan 

kesejahteranaan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
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sejalan dengan program pemerintah yang menetapkan 

bahwa mulai tahun 2005 ditetapkan sebagai Keuangan Mikro, 

dimana sebagian energi dan keberpihakan lembaga keuangan 

diarahkan untuk memberdayakan sektor usaha mikro, maka 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, masing-

masing lembaga keuangan berkompetisi dalam penyaluran 

dananya untuk membantu sektor UMKM. Banyak diantara 

BUMN yang sukses menyalurkan kreditnya, tetapi tidak 

sedikit yang justru tidak mampu melaksanakan program 

tersebut, walapun alokasi dana yang tersedia cukup 

melimpah.70  Apa yang dilakukan perbankan juga dilakukan 

oleh pegadaian sebagai lembaga keuangan nonbank yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana 

pasca krisis turut berpartisipasi membantu program 

pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan 

masyarakat kecil/ menengah melalui jasa layanan kreditnya 

dengan jaminan gadai & fidusia.  

Pegadaian sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Umum 

(PERUM) mempunyai kedudukan strategis dalam 

membangun perekonomian masyarakat kecil/menengah, 

yaitu membantu Pemerintah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat kecil/menengah melalui jasa penyaluran kredit 

atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang menguntungkan( 

pasal 7 P.P.103/2000) hal ini sebagai pelaksanaan dari 

ketentuan pasal 36 U.U.No.19/2003 tentang BUMN bahwa 

maksud dan tujuan PERUM adalah "Menyelenggarakan usaha 

yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan jasa barang dan/atau jasa yang berkuallitas 

dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan 

prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat".  

 

70http://www uu-anti-monopoli-dan-peran-pegadaian.html. 
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a. Undang-Undang Anti Monopoli dan RUU Jasa Gadai 

 Dibukanya era perdagangan bebas dengan terbitnya 

U.U.No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka setiap orang 

mempunyai kebebasan melakukan kegiatan dalam berbagai 

jenis usaha termasuk usaha jasa gadai kecuali yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam UU No.5 

tahun 1999 secara tegas melarang praktek monopoli 

termasuk yang dilakukan oleh BUMN. Undang-undang 

tersebut membawa iklim kondusif bagi Para pelaku usaha 

untuk menjaga agar dapat tercipta persaingan usaha yang 

sehat. Persaingan perlu dijaga eksistensinya agar tercipta 

efisiensi baik oleh Pengusaha maupun masyarakat sebagai 

konsumen. 

Dengan persaingan akan diperoleh harga yang murah 

dengan kualitas barang/jasa yang baik. Larangan praktek 

monopoli diantaranya dalam bentuk Larangan melakukan 

kegiatankegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu 

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang atau jasa (pasal 17 ayat (1).  

Dalam ayat (2) pasal 17 ditentukan bahwa Pelaku 

Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang apabila barang dan 

atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya atau 

mengakibatkan Pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Namun 

demikian pengecualian praktek monopoli ini dapat saja 

dilakukan oleh suatu lembaga tertentu asalkan ditunjuk oleh 

Pemerintah yang pelaksanaannya harus ditetapkan dalam 

bentuk undang-undang dengan mendapat persetujuan 
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DPR. 71 12 Adanya Undang-undang No. 5 tahun 1999 

merupakan tantangan bagi Pegadaian karena selama ini bisa 

dikatakan sebagai boleh dikatakan pemegang monopoli. 

Namun apabila dikaji lebih dalam sebenarnya Perum 

Pegadaian tidak berkedudukan sebagai pemegang monopoli, 

karena telah banyak lembaga perbankan/jasa keuangan lain 

dalam menjalankan usahanya yang menerapkan sistem gadai 

dalam skim kreditnya. Walaupun untuk kondisi sekarang 

masih sebagai market leader, tetapi rasa was-was kalah 

bersaing dengan pelaku pasar lainnya itu tetap ada apalagi 

bilamana formula usaha jasa gadai ini juga diberikan kepada 

pihak swsata sebagaimana rencana Pemerintah hendak 

meluncurkan Undang-undang jasa gadai.  

Adanya Rancangan Undang-Undang Jasa gadai tersebut 

secara langsung merupakan ancaman bagi Pegadaian, karena 

tidak menutup kemungkinan akan tumbuh menjamur 

diberbagai tempat lembaga-lembaga keungan yang 

melakukan usaha atau bisnis serupa pegadaian. Persaingan 

akan semakin ketat siapa kuat akan menjadi pemenangnya, 

dan tidak menutup kemungkinan pihak Swasta akan 

mengambil alih posisinya (market leader), karena unggul 

dalam pelayanan terutama dari segi harga yang lebih rendah 

dari Pegadaian. Dalam RUU tersebut ditentukan bahwa 

bentuk hukumnya adalah Perseroan terbatas (PT) dan 

Perusahaan Umum (Perum). Status PT sebagaimana 

dimaksud dalam UU No.1 tahun 1995 didirikan dengan tujuan 

untuk mencari keuntungan semata, berbeda halnya dengan 

Perum yang juga dibebani tugas sosial. Tidaklah fair apabila 

kedua badan hukum tersebut harus berkompetisi dalam 

lingkup bisnis yang sama.  

 

71Ibid, 
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Status PT secara teoritis akan lebih efisien 

pengelolaannya karena dapat berkonsentrasi penuh dalam 

mencari keuntungan, berbeda halnya dengan status Perum 

yang notabene adalah Perusahaan milik negara (BUMN). 

Untuk mengatasi hal itu idealnya memberikan kebijakan 

khusus apabila Pegadaian masih dikehendaki berstatus 

Perum, yaitu dengan memberikan dukungan permodalan 

yang memadai untuk menjalankan fungsi sosialnya. Dalam 

RUU Jasa Gadai ditentukan bahwa besarnya Sewa Modal (tarif 

bunga) ditentukan sendiri oleh Perusahaan, hal ini berarti 

bahwa setiap badan usaha mempunyai kebabasan dan 

pasarlah yang akan memberikan penilaian mampu tidaknya 

dalam persaingan. Setidaknya Pemodal kuat akan 

menawarkan jasanya dengan harga relatif murah sehingga 

kondisi demikian akan menyulitkan bagi Perum untuk 

bersaing. 

Dengan Perusahaan Swasta pemodal kuat. Posisi Perum 

sangat dilematis, disatu pihak harus berani bersaing disisi 

lain kondisi permodalannya kurang mendukung. Bila 

Pemerintah konsisten sebagai regulator dan sebagai player 

(Pelaku bisnis) tentunya juga harus konsisten dan fair dalam 

memperlakukan setiap badan usaha termasuk yang berstatus 

BUMN dengan memberikan kondisi dan tugas yang sama, 

atau bila tetap dengan kondisi semula diberikan bantuan 

penyertaan modal yang memadai.  

Dalam sistem gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 

1150 KUHPerdata, merupakan hak kebendaan kreditur 

terhadap benda bergerak yang menjadi obyek jaminan. 

Kreditur mempunyai hak preference untuk mengambil 

pelunasan secara didahulukan dari kreditur lainnya apabila 

pihak debitur ingkar janji tidak melaksanakan pembayaran 

utangnya. Penyerahan barang sebagai obyek jaminan pada 
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umumnya dilakukan dari tangan ke tangan , yaitu penyerahan 

(levering) secara kontan dan konkriet dari pemberi jaminan 

(debitur) kepada penerima jaminan (kreditur). Selama ini 

Pemberi jaminan dianggap sebagai pemilik barang (pasal 

1977 ayat (2) KUHPerdata) padahal dalam praktek tidak 

selalu demikian. Pelaksanaan ketentuan pasal 1977 

KUHPerdata tersebut masih rawan terhadap unsur pidana, 

karena sifatnya anggapan sepanjang tidak ada pihak lain yang 

dapat membuktikan sebaliknya.  

Dalam kasus kriminal yang menimpa Pegadaian, sering 

dituduh sebagai penadah (pasal 480 KUHPidana) karena 

menerima barang jaminan berasal dari hasil kejahatan. 

Dalam praktek tidak semua barang bergerak didukung oleh 

surat bukti kepemilikan, kecuali kendaraan (motor/mobil) 

ada BPKBnya, lain halnya dengan bukti kepemilikan benda 

tetap (tanah/bangunan) yang selalu didukung dengan 

sertifikat kepemilikan.  

Dengan lahirnya Undang-undang No. 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia membawa keluwesan dalam hukum 

jaminan, terutama gadai, barang tidak perlu lagi diserahkan 

kepada Kreditur tetapi cukup hak kepemilikannya saja 

sedangkan obyek jaminan tetap dikuasai oleh Debitur. Untuk 

melindungi kepentingan Kreditur, maka Debitur diwajibkan 

melakukan perawatan obyek jaminan dan adanya sanksi 

pidana bilamana pihak Debitur menyalahgunakan/ 

mengalihkan obyek jaminan. Sistem jaminan fidusia ini 

diterapkan oleh Pegadaian dalam skim kredit kreasi (kredit 

angsuran system fidusia), yang ternyata memperoleh 

tanggapan positip dari masyarakat. Dana yang disalurkan 

berasal dari surat utang pemerintah rekening 005 sebesar 

200 milyard rupiah Dalam waktu kurang dari setahun sudah 

terserap 400 milyard rupiah lebih, karena tariff bunganya 
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relatif murah yaitu 12% setahun. Untuk mendanai kredit 

kreasi ini terpaksa Pegadaian harus mencari dana tambahan 

dari lembaga perbankan yang tarif bunga bersifat komersiel. 

Secara bisnis dana talangan dari lembaga perbankan tersebut 

rugi bila diperuntukkan pendanaan kredit kreasi, namun 

karena dalam rangka mengemban misi perusahaan maka itu 

merupakan resiko yang disadari.  

Dilapangan ternyata Kredit yang ditujukan untuk sektor 

usaha mikro formal/informal ini ternyata mampu bersaing 

dengan paket kredit UMKM yang disalurkan oleh lembaga 

perbankan maupun lembaga keuangan BUMN lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pangsa pasar kredit UMKM masih 

potensial untuk dikembangkan sebagai amanat dan 

perwujudan dari misi perusahaan yang digariskan oleh 

pemerintah. 

b. Ketentuan Hukum Gadai Syariah 

 Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi 

rukun dan syarat tertentu, yaitu:  

1. Rukun gadai: adanya ijab dan kabul; adanya pihak 

yang berakad, yaitu pihak yang berakad, yaitu pihak 

yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima 

gadai (murtahin); adanya jaminan (marhun) berupa 

barang atau harta; adanya utang (marhun bih). 

Dalam fikih empat mashab (fiqh al-madzahib al-

arba‟ah) digunakan rukun gadai sebagai berikut: 

1. Aqid (orang yang berakad) Aqid adalah orang 

yang melakukan akad yang meliputi dua arah 

yaitu rahin (orang yang menggadaikan 

barangnya) dan murtahin (orang yang berpiutang 

dan menerima barang gadai). 
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2. Ma‟qud „alaih (barang yangdi akadkan) Ma‟qud 

alaih meliputi dua hal yaitu marhun  (barang yang 

di gadaikan) dan marhun bihi (dain), atau utang 

yang karenanya diadakan  akad rahn. 

2. Syarat sah gadai: rahn dan murtahin dengan syarat-

syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang 

untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang 

yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. 

Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa 

yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang 

(marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak 

yang yang wajib diberikan atau diserahkan kepada 

pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila 

sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa 

dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi 

atau dapat dihitung jumblahnya bila tidak dapat 

diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak bisa. 

Barang (marhun) dengan syarat harus bisa 

diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, 

marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, 

harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh 

rahn setidaknya harus seizin pemiliknya. Di samping 

itu, menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-

MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi 

ketentuan umum berikut: 

a) Murtahin (peneri barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang 

rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi 

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. 
Pada perinsipnya, marhun tidak boleh 

dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, 
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 



181 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan perawatannya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 
dasarnya menjadi kewajiban rahn,  namun dapat 

dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya 
dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban rahn  

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman. 

e) Penjualan marhun 

(1) Apa bila jatuh tempo, murtahin harus 
memperingatkan rahn untuk segera melunasi  

utangnya.  

(2) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi 
utangnya, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusikan melalui lelang sesuai 
syariah. c. Hasil penjualan mahun digunakan 
untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 

dan penyimpanan yang belum dibayar serta 
biaya penjualan. 

(3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn 
dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn 

D. Pegadaian dalam Konsep Fiqih  

1. Rukun dan Syarat gadai 

Transaksi menurut syariah haruslah memenuhi rukun 

dan syarat tertentu, yaitu:  

a) Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku 

gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” 

dan orang yang satu menjawab. “aku terima gadai 
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mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula 

dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan 

surat, isyarat, atau yang lainnya. 

b) Aqid, yaitu yang menggadaiakan (rahin) yang 

menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi 

yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu 

membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 

c) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada 

benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang 

itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.  

d) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.72  

2. Risiko kerusakan marhun 

 Bila mahrun hilang di bawah penguasaan murtahin, 

maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak 

atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karna 

disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan 

api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak di 

kunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokonya 

murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila 

tadak demikian ketika ada cacat atau kerusakan apa lagi 

hilang, menjadi tanggung jawab murtahin. Menurut hanafi, 

murtahin yang memegang marhun menanggung resiko 

kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila Marhun itu 

rusak atau hilang baik karna kelalaian maupun tidak. 

Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.  

 

72Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Gadai Syariah, (Cet 1: 

Jakarta ; sinar grafika, 2008) h. 20. 
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3. Penyelesaian Gadai  

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, 

dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan 

ketika akad gadai diucapkan, “apabila rahn tidak mampu 

melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka 

marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang” 

sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah 

ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih 

kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang 

mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada 

kemungkinan marhun pada wakyu pembayaran yang telah 

ditentukan akan lebih besar jimblahnya daripada utang yang 

harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.73 

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan 

rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah 

menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau 

yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada 

waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hakmurtahi 

hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga 

penjualan marhun lebih besar dari jumblah utang, sisanya 

dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga 

penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih 

menanggung pembayaran kekurangannya.  

4. Riba dan Gadai  

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian 

utang-piutang, hanya saja dalam gadai atau jaminannya, riba 

akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan 

bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin 

 

73Hendi Suhendi, Op Cit, h. 107-108. 
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ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan 

syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. 

Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga 

pada waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual 

marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun 

kepada rahin, maka disini juga telah berlaku riba. 

E. Pegadaian dalam Konsep Ekonomi  

Peluang Ekonomi dari Berkembangnya Pegadaian 

Syariah 

1. Selama Pronas ( dulu, Repelita ) diperlukan pembiayaan 

pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan 

mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah 

tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan 

dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri 

sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri 

diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan 

pemerintah yang kemampuannya semakin kecil 

dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang 

melalaui sektor perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya. 

2. Mengingat demikian besarnya peranan yang 

diharapkan dari tabungan masyarakat melalaui sector 

perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan 

peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. 

Pegadaian berfungsi mencairkan (dishoarding) 

simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak 

produktif yang kemudian diinvestasikan melalui 

mekanisme pinjaman mudharabah. 

3. Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar 

tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan 

memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia.  
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4. Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan 

kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan 

dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan 

membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan 

yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya 

dalam menggiatkan kegiatan investasi, penyediaan 

kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.  

Dari Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan system 

ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik 

sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan 

penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, peluang 

untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup 

besar. 

F. Peran Perum Pegadaian Terhadap Praktek Menyesatkan 

Masyarakat 

➢ Mencegah praktek ijon, gadai gelap, riba dan pinjaman 

tidak wajar lainnya 

➢ Ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat golongan 

menengah ke bawah melalui penyediaan dana 

berdasarkan hukum gadai serta usaha-usaha lain yang 

menunjang 

➢ Memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

memupuk keuntungan 
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Jaringan Layanan 

Kantor Wilayah 
 

1. Medan (Sumut & Aceh) 
2. Padang (Sumbar & Sumsel) 
3. DKI Jakarta (Botabek) 
4. Bandung (Jabar) 
5. Makassar (Maluku & Irian) 
6. Semarang 
7. Yogyakarta 
8. Surakarta 
9. Surabaya 

Malang 
Jember 
Denpasar (Bali & NTB) 
Balikpapan (Kalimantan) 
Kupang (NTT) 
Jumlah 

Jumlah 
Cabang 
45 Unit 
47 Unit 
70 Unit 
65 Unit 
75 Unit 
53 Unit 
64 Unit 
54 Unit 
59 Unit 
54 Unit 
40 Unit 
44 Unit 
44 Unit 
24 Unit 

738 Unit 
 

Golongan Kredit 

Gol Uang Pinjaman 
(Rp) 

Sewa Modal Jangka 

A 10.000-40.000 1,25% /15 
Hr 

120 Hari 

B 41.000-150.000 1,50% /15 
Hr 

120 Hari 

C 151.000-500.000 1,75% /15 
Hr 

120 Hari 

D-
1 

510.000-20 Juta 1,75% /15 
Hr 

120 Hari 

D-
2 

Diatas 
20.000.000 

1,75% /15 
Hr 

120 Hari 
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Produk Perum Pegadaian 
❑ Jasa Gadai 
❑ Jasa Penitipan 
❑ Jasa Taksiran 
❑ Koin Emas 

ONH 

❑ Unit Toko Emas 
(Galeri 24) 

❑ Gadai Gabah 
❑ Kredit Usaha 

Mikro (KUM) 
❑ PT Balai Lelang 

Artha Gasia 
 

Perkembangan Usaha 1997-2001 
Golongan  1997 1998 1999 2000 2001 

 

Pemberian Kredit Gadai (dalam jutaan rupiah) 

A 183.139 153.748 166.954 184.954 195.427 

B 475.912 414.247 416.254 454.839 508.784 

C 679.517 973.214 1.023.6

82 

1.241.4

55 

1.616.0

47 

D 739.032 1.581.3

16 

1.619.1

61 

2.337.5

83 

3.633.7

38 

E 10.650 8.767 3.230 12.384 16.314 

Jumla

h 

2.088.2

50 

3.131.3

19 

3.229.2

81 

4.230.7

78 

5.970.3

10 

 

Barang Jaminan (dalam ribuan potong) 

A 13.836 11.101 9.624 9.068 

B 5.833 4.636 4.547 4.892 

C 2.614 3.393 3.576 4.338 

D 638 1.237 1.288 1.728 

Jumlah 22.921 20.363 19.035 20.026 

 

Jumlah Nasabah (dalam ribuan orang) 
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Petani  1.638,

1 

2.996,8 3.657,6 3.625,6 3.795,4 

Nelaya

n  

405,7 572,6 615,4 682,8 803,4 

Industr

i Kecil 

325,6 470,8 603,3 631,4 859,9 

Jasa-

jasa 

1.221,

3 

2.063,5 2.593,4 3.920,56

8 

3.850.21

3 

Lain-

lain 

1.714,

3 

3.718,22

8 

4.958,6 5.021,9 6.328,7 

Jumlah  5.305 9.822 12.427,

5 

12.982,3 15.692,2

2 

 

 

Ciri Khas Usaha Kecil (Mikro) 

✓ Sebahagian besar berusaha di sektor informal 

✓ Teknologi sederhana dan padat karya 

✓ Organisasi kekeluargaan, kelompok kecil 

✓ Lemahnya manajerial dan kemampuan teknis 

✓ Kredit dari lembaga keuangan tidak resmi 

✓ Sulit mengakses informasi pasar dan teknologi 

✓ Belum tersentuh oleh lembaga perbankan 

➢ Merupakan bagian dari kegiatan hidup 
sehari-hari 

➢ Usaha untuk menopang hidup keluarga 

➢ Kualitas SDM yang masih rendah 
➢ Teknologi produksi sederhana 

➢ Usaha memiliki profit yang tinggi 
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Yang Dibutuhkan Usaha Kecil (Mikro) 

▪ Perolehan modal kerja dengan mudah & murah 

▪ Pembimbingan, penyuluhan dan perlindungan 

▪ Pembinaan kewirausahaan berkelanjutan 

▪ Penyerapan akses teknologi tepat guna 

▪ Informasi pasar dan jejaring usaha 

▪ Usaha yang berkelanjutan. 

Pembinaan Nasabah Produktif (pengalaman pegadaian) 

❑ Meningkatkan usaha dan taraf hidup usaha kecil 

(mikro) 

❑ Meningkatkan keahlian melalui penyerapan teknologi 

terapan & sederhana 

❑ Membangun jiwa kewirausahaan 

❑ Mampu mengembangkan usaha; 

 
Rencana Program: Membangun UKM Incorporated 

Nasabah PERUM Pegadaian 

Tujuan Program: 

➢ Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian 

Indonesia 

➢ Menjadikan UKM tangguh dan mandiri 

➢ Memiliki ketahanan dalam usaha  

➢ Mengembangkan akses pasar lokal maupun 

internasional 
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➢ Menambah lapangan kerja dan kesejahteraan 

masyarakat 

➢ Meningkatkan ekonomi kerakyatan 

➢ Menciptakan kemanpuan bersaing  

➢ Membangun jejaring antar UKM 

 

Implementasi : Kerja sama dengan ASEMHAKI (Asosiasi 

Lembaga Konsultan Usaha Kecil Indonesia) 

Tujuan:  

1.  Pembinaan manajemen, SDM dan pengembangan usaha 

2. Konsultasi bisnis (teknologi produksi) dan informasi pasar 

3. Membangun jejaring antar usaha kecil 

Konsep: Pembiayaan dan Pembinaan 

 

 

Persyaratan Perolehan Kredit KUM 

• Usaha sudah berjalan baik, dan memiliki prospek 

Funder 

1 

Pegadaian 3 

Asemhaki 

(Fasilitator) 

2 

Masyarakat Usaha Kecil (Mikro) 
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• Merupakan usaha sendiri 

• Mampu menciptakan lapangan kerja 

• Sifat usaha yang tetap dan berpengalaman 

• Usaha yang sedang tumbuh dan perlu 

bimbingan/pembinaan 

• Memiliki integritas usaha yang baik 

 

Pasar Pembiayaan Usaha Kecil 

➢ Pertani gurem; Nelayan Kecil; Pedagang 

➢ Usaha Jasa (restoran, Pemborong, jasa Angkutan) 

➢ Industri kecil dan Para Wiraswastawan 
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BAB VIII  

IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH DALAM LEMBAGA 

KEUANGAN NASIONAL 

A. Latar Belakang 

etunjuk elaksanaan Pembukaan kantor bank syariah 

(BI, Juni 1999) Misi Bank Syariah Mandiri 

(….meningkatkan portofolio pembiayaan skala 

menengah dan kecil….) Kebutuhan masyarakat 

Prospek usaha 

B. Definisi 

Ar-rahnu (gadai) adalah menahan salah satu harta milik 

si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. (Syafi’l Antonio didalam bank Syariah, Suatu 

pengenalan Umum) 

Ar-rahnu (gadai) adalah menjadikan barang yang 

mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai 

jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh 

mengambil hutang (Sayyid Sabiq di dalam Hukum Perjanjian 

Islam, Chairuman P). 

C. Tujuan  

Diversifikasi produk Memberikan alternatif pinjaman 

jangka pendek yang mudah, cepat, dan kompetitif serta 

Menambah pendapatan 

D. Landasan Hukum 

• Al-Qur’an 

• Al-Hadits 

P 
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• Petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah 

(BI, Juni 1999) 

• Opini DPS BSM No. 3/012/DPS-BSM tanggal 28 

September 2001 

• Pasal 1150 s.d 1160 KUHPerdata 

• HR. BUKHARI NO. 1927, KITAB AL-BUYU, AHMAD 

NASA’I DAN IBNU MAJAH 

• “Dari Anas r.a. berkata : “Rasulullah menggadaikan baju 

besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan 

mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” 

• AL-QURAN : AL-BAQARAH AYAT 283 

• “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang)”. 

• Dalam ayat tersebut, secara eksplisit disebutkan 

tentang “barang tanggunagan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)”, yang didalam dunia perbankan dikenal 

sebagai jaminan atau collateral. 

• JUKLAT PEMBUKAAN KANTOR BANK SYARIAH (BI, 

JUNI 1999) 

• “Tujuan pemberian fasilitas rahn adalah untuk 

membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan 

multiguna”. 

• Sebagai produk pinjaman, bank tidak memperoleh 

kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, 

asuransi dan administrasi”. 
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E. Skema Ar Rahn 

JUKLAT PEMBUKAAN KANTOR BANK SYARIAH  (BI, 

JUNI 1999). 

 
 1. Titipan/gadai Pembiayaan 

2. Permohonan Pembiayaan 
3. Akad Pembiayaan 
4. Hutang + fee1 

 

KUHP PASAL 1150 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh 

seorang berutang kepada si berpiutang atau orang lain atas 

namanya dan mengambil pelunasan secara didahulukan dari 

orang-orang berpiutang lainnya, kecuali atas biaya untuk 

melelang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan 

barang gadai. 

OPINI DPS-BSM (No. 3/012/DPS-BSM) 

Marhun bih 
(Pembiayaan

) 

Murtahin 
(Bank) 

Rahn 
(Nasabah) 

Marhun 
(Barang) 
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1. DPS sependapat tentang perlunya produk untuk 

memenuhi kebutuhan finansial umat 

2. Transaksi gadai merupakan solusi perolehan likuiditas 

dengan cara sederhana, cepat dan murah sehingga BSM 

perlu memformulasikannya menjadi sebuah produk 

3. Hukum rahn adalah mubah (jaiz)     

F. Resiko  

• Credit risk: jika nasabah default 

• Operational risk: jika terjadi human error dalam 

operasional bank 

• Forex risk: jika terjadi penurunan nilai tukar USD 

• Lain-lain: kecurian, musibah, dan lain-lain. 

• Fraud: barang palsu 

G. Risk Cover 

H. Batasan 

• Jangka waktu: 2 (dua) bulan, dapat diperpanjang. 

• Pinjaman: 75% dari nilai taksiran 

• Nilai: Rp 250 ribu s/d Rp 50 juta 

• Biaya pemeliharaan: dibayar di muka 

• Proses kurang dari 1 jam 

I. Komparasi 

Keterangan PEGADAIAN BSM 
Jk. Waktu 4 bulan 2 bulan 
Biaya 1,75% per 15 

hari 
Per 2 bulan 

Lama proses 10-20 menit 30 menit 
Asuransi 0,5% Include 
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Nilai pinjaman Tidak terbatas Rp 250 ribu s/d 
Rp 50 jt 

Fasilitas Tanpa ATM ATM 
Pelunasan Di cabang ybs On-line system 

 

J. Manfaat 

• Peningkatan portofolio pembiayaan 

• Cross selling target pendanaan 

• Dishoarding  
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Tabel Biaya Sewa Pemeliharaan Gadai Syari’ah 

Gram 
Emas 

Biaya 
Rp. 

Gram 
Emas 

Biaya 
Rp. 

Gram Emas 
Biaya 

Rp. 
0 - 1 3.000 30 - 31 93.000 70 - 71 207.000 
1 - 2 6.000 31 - 32 96.000 71 - 72 210.000 
2 - 3 9.000 32 - 33 99.000 72 - 73 216.000 
3 - 4 12.000 33 - 34 117.000 73 - 74 222.000 
4 - 5 15.000 34 - 35 120.000 74 - 75 225.000 
5 - 6 18.000 35 - 36 126.000 75 - 76 228.000 
6 - 7 21.000 36 - 37 129.000 76 - 77 231.000 
7 - 8 24.000 37 - 38 132.000 77 - 78 234.000 
8 - 9 27.000 38 - 39 135.000 78 - 79 237.000 
9 - 10 30.000 39 - 40 138.000 79 - 80 240.000 

10 - 11 33.000 40 - 41 141.000 80 - 81 243.000 
11 - 12 36.000 41 - 42 144.000 81 - 82 246.000 
12 - 13 39.000 42 - 43 147.000 82 - 83 249.000 
13 - 14 42.000 43 - 44 150.000 83 - 84 252.000 
14 - 15 45.000 44 - 45 156.000 84 - 85 255.000 
15 - 16 48.000 45 - 46 159.000 85 - 86 258.000 
16 - 17 51.000 46 - 47 162.000 86 - 87 261.000 
17 - 18 54.000 47 - 48 165.000 87 - 88 264.000 
18 - 19 57.000 48 - 59 168.000 88 - 89 267.000 
19 - 20 60.000 59 - 60 171.000 89 - 90 270.000 
20 - 21 63.000 60 - 61 174.000 90 - 91 273.000 
21 - 22 66.000 61 - 62 177.000 91 - 92 276.000 
22 - 23 69.000 62 - 63 180.000 92 - 93 279.000 
23 - 24 72.000 63 - 64 186.000 93 - 94 282.000 
24 - 25 75.000 64 - 65 189.000 94 - 95 285.000 
25 - 26 78.000 65 - 66 192.000 95 - 96 288.000 
26 - 27 81.000 66 - 67 195.000 96 - 97 291.000 
27 - 28 84.000 67 - 68 198.000 97 - 98 294.000 
28 - 29 87.000 68 - 69 201.000 98 - 99 297.000 
29 - 30 90.000 69 - 70 204.000 99 - 100 300.000 

Sumber : Gadai Syari’ah Mandiri 
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Cara Penggunaan Tabel: 

1. Tentukan berat emas 

2. Tentukan maksimum pinjaman dengan cara: 

a. Taksiran = berat emas x Rp 87,500 

b. Maksimum pinjaman = 75% x Taksiran 

3. Kenakan biaya sewa sesuai tabel 

Untuk berat emas diatas 100 gram menggunakan cara: 

1. Bagi berat tersebut dengan 100 sehingga diperoleh 

hasil bagi dan sisa hasil bagi 

2. Lihat sisa hasil bagi pada tabel untuk memperoleh biaya 

pemeliharaannya. 

3. Biaya pemeliharaan total adalah hasil bagi dikali Rp. 

300.000 ditambah biaya sisa hasil bagi. 

Catatan: 

1. Biaya tersebut dalam tabel telah meliputi: 

a. Pendapatan rahn (pendatan yang harus dibagikan 

kepada deposan) 

b. Biaya administrasi bank (termasuk didalamnya 

asuransi). 

2. Mengingat poin 1 di atas, maka biaya pemeliharaan 

harus dibagi secara proforsional sebagi berikut: 

a. Pendapatan rahn sebesar 75% 

b. Biaya administrasi rahn 25% 

3. Biaya administrasi masa tenggan dibagi 0,75% dari nilai 

pinjaman. 
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4. Discount dapat diberikan setinggi-tingginya 35% dari 

biaya pemeliharaan yang telah dipungut atau setinggi-

tingginya sebesar outstanding pendapatan rahn yang 

ditangguhkan atas transaksi yang bersangkutan. 

5. Untuk Berlian, menggunakan nilai setara emas sebagai 

berikut: 

a. Tentukan nilai taksiran Berlian 

b. Bagi dengan Rp. 87,500 untuk memperoleh setara 

berat emas. 

c. Hasilnya dikalikan dengan 70% 

d. Tentukan biaya sewa sesuai tabel 

6. Nilai yang tertera didalam tabel adalah untuk emas 24% 

dihitung secara proporsional. 

7. Untuk perhiasan yang terdiri dari emas dan Berlian 

sebagai satu kesatuan agar dihitung berdasarkan 

metode perhitungan masing-masing. 

8. Minimum pembayaran adalah Rp. 15.000 

Contoh: 

Untuk emas seberat 5,895 gram maka : 

1. Hasil bagi 5,895 dengan 100 adalah 58, maka biayanya 

adalah Rp. 1,740,000 (58 x Rp. 300.000). 

2. Sisa hasil baginya adalah 95 gram, sehingga jika dilihat 

pada tabel diperoleh biaya Rp. 285,000. 

3. Jadi total biaya pemeliharaan emas seberat 5,895 gram 

adalah Rp. 17.685.000. 

4. Nilai taksiran dibagi 5,895 gram x Rp. 87,500 : Rp. 

515,812,500 
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5. Maksimum pinjaman dibagi 75% x Rp. 518,760,000, 

yakni Rp. 386,859,375. 

6. Maksimum discount jika disetujui bank adalah Rp. 

6,189,750 (35% x Rp. 17,740,000). 
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BAB IX  

GADAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQHI 

MUAMALAH 

A. Definisi Gadai (Rahn dan Dasar Hukumnya) 

1. Definisi Gadai (Rahn) 

Gadai atau dalam bahasa Arab Rahn menurut bahasa 

berasal dari kata rahana-rahnan yang sinpnimnya: 74 

a. Tsabata, yang artinya tetap; 

b. Daama, yang bermakna kekal atau langgeng 

c. Habasa, yang artinya menahan  

Menurut istilah syara’ gadai atau rahn 

didefinisikan oleh Sayid Sabit yang mengutip pendapat 

Hanafiah sebagai berikut : 

“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda 

yang memiliki nilai harta dalam pandangan Syara’ sebagai 

jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan 

untungk mengambil semua utang, atau mengambil 

sebagiannya dari benda (jaminan tersebut).75” 

Malikkiyah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai 

berikut: 

 

74Ibrahim Anis, et.al., Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz 2 Dar Ihya At-

Turas Al A’rabiy ,Kairo, Cet. II, 1972, h. 378. 

75Sayi sabiq, Fiqh Assunnah. Juz 3, Dar Al-Fikr. Beirut, Cet. III, 

1981, h. 187. 
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Gadai (rahn) adalah sesuatu yang bernilai harta yang 

diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yng 

tetap (mengikat) atau menjadi tetap.”76 

Syafi’iyah sebagaimana dikutif oleh wahbah Zuhali, 

memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut: 

“Gadai menjadikan sebagai suatu benda sebagai 

jaminan untuk utang dimana utang tersebut bisa dilunasi 

(dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya 

mengalami kesulitan.77” 

Hanabilah memberikan defines gadai (rahn) sebagai 

berikut: 

“Gadai adalah harta yang dijakan sebagai jaminan untuk 

utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi 

kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang 

berutang.78 

Dari definisi-defenisi yang dikemukakan para ulama 

mazhab dtersebut di atas disimpulkan bahwa dikalangan 

para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam 

mendefinisikan gadai (rahn). Intisari dari definisi tersebut 

bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai 

jaminan atas uang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi 

kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat 

dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan 

itu. 

 

 

76Wahbah Zuahali Al-Fiqh Al-Islamiy wa-Adhillatuh, Juz 4 Dar Al-

Fikr. Damaskus Cet. III 1989, h. 181. 

77Ibid, Juz, 5, h. 180. 

78Ibid, Juz 5. 
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2. Dasar Hukum Gadai (Rahn) 

Gadai (Rahn) hukumnya dibolehkan menurut Al-

Qur’an, sunnah, dan Ijma.’ Adapun dasar dari Al-Qur’an 

adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 283 : 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yng berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya: dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya 

ia adalah orang yang berdosa hatinya: Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”79 

Adapun dasar dari Sunnah atau hadis antara lain: 

a. Hadis Anas 

“Dari Anas ia berkata: Rassulullah Saw., 

menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di 

Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau, 

mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya (HR. 

Ahmad, Al-Bukhari, Nasa’I, dan Ibnu Majah)”.80 

b. Hadis Aisyah 

Dari aisyah bahwa dari nabi Saw., membeli makanan 

dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan 

beliau menggadaikan Yahudi satu baju perang yang 

terbuat dari besi (dan dalam redaksi yang lain): Nabi 

 

79Q.S. Albaqarah (2) : 283. 

80Muhammad bin Alai Asy-Syaukani, Nayli Al-Authar, Juz 5. Dar al-

Fikr, h. 351. 
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wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada 

seoarang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir 

(jagung) (HR. Bukhari dan Muslim).81 

Dari ayat dan hadis-hadis tersebut di atas jelaslah 

bahwa gadai (rahn) hukumnya dibolehkan, baik bagi 

orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang 

yang tinggal di rumah. Memang dalam surah Al-Baqarah  

(2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar ( perjalanan). 

Akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut nabi 

melaksanakan gadai (rahn ketika sedang di Madinah.ini 

menunjukkan bahwa gadai (rahn)  tidak terbatas hanya 

dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang 

tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh 

jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid. 

Dhahhak, dan Zahiriyyah, gadai (rahn) hanya 

dibolehkan bagi orang yang sedang perjalanan 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat 

albaqarah 283 tersebut. 

B. Rukun dan Syarat Gadai 

1. Rukun  Gadai 

   Dalam konsep gadai terdapat empat unsur, yaitu rahn, 

murtahin, marhun dan marhun bih.  

a. Rahin adalah orang yang memberikan gadai 

b. Murtahin adalah orang yang menerima gadai  

c. Marhun atau rahn adalah harta yang di gadaikan untuk 

menjamin utang 

 

81Muhammad bin Ismai Al-Bukhari, shahih Al-Bukhari, Juz 2 Nomor 

hadis 2374. CD Room Maktabah Kutub Al-Mutun. Sislsilah Al-Ilm An-Nafi, 

seri 4,Al-Ishdar Al-Awwal1424H. h. 887. 
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d. Marhun bih adalah uang.  

Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai. Hanafiah 

tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melaingkan 

melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, 

yaitu rahin dan murtahin. Oleh karena itu, seperti halnya 

dalam akad-akad yang lain. Hanapiah menyatakan bahwa 

rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinayatakan oleh 

rahin dan murtahin.82 

Para ulama menetapkan rukun gadai menjadi empat 

sebagai landasan dan acuan terhadap pelaksanaan gadai yan 

sesuai dengan prinsip syariah : 

a. Aqid, 

b. Shighat, 

c. Marhun, dan  

d. Marhun bih83 

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan 

Hanafiah dalam masalah rukun akad ini, sudah banyak diulas 

dalm pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu dalam 

pembahasan ini tidak perlu lagi diuraikan lebih lanjut, karena 

perbedaan tersebut tidak terlalu jauh berbeda. 

2. Syarat-Syarat Gadai 

a. Syarat’ Aqid 

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu 

rahin dan murtahin adalah ahliah (kecakapan). Ahliah 

(kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk 

melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah 

 

82Wahbah Zuhaili, Op.Cit, Juz 5, h. 183. 

83Ibid. 
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melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini 

dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu tasarruf yang 

berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan 

demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus 

berakal dan memayyis. Maka tidak sah gadai yang dilakukan 

oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa 

tamyis.84 

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, kecakapan 

dalam gadai sama dengan kecakpan untuk melakukan jual 

beli dan akd tabarru. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah 

akad tabarru. Oleh karena itu tidak sah akad gadai yang 

dilakukan oleh orang yang dipaksa anak di bawah umur, gila, 

boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah aqad gadai yang 

dilakukan oleh wali ayah atau kakek,atau wahiy atau hakim 

kecuali dalam keadaan darurat atau karena kemashlahatan 

yang  jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyahnya 

(qashir). 

b. Syarat’ Sighat  

Menuturut Hanafiah, sighat gadi (rahn) tidak boleh 

digntungkan dengansyarat, dan tidak disandarkan kepada 

masa yang akan dating. Hal ini disebabkan akad gadai (rahn) 

menyurupai akad jual beli, dilihat dri sisi pelunasan utang. 

Jika akad gadai digantungkan dengan syarat atau 

disandarkan kepada masa yang akan dating, maka aqad 

menjadi fasid seperti halnya jual beli.85 

 

84Ibid, Juz 5, h. 185. 

85Ibid., Alauddin Al-Kasani Badai Ash-shandi fi Trtib, AsY Syaraai, 

Juz 5 CD Room , Al-Fi qh ‘Ala Al-Mazhahib Al-Arba’ah, Silsilah Al’-Ilm An-

nafi , Sari 9, Al-Ishdar Al-Awwal, h. 1426. 
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Apabila aqad gadai disetai dengan  syarat yang fasid 

atau batil maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal 

karena gadai bukan akad, mu’awwadhah maaliyah. 

Syafiiyah berpendapat bahwa syarat  gadai sama 

dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan aqad 

maaliyah. Adapum syarat-sayarat yang dikaitkan  dengan 

akad gadai hukumnya dapat dibagi menjadi empat bagian 

yaitu sebagai berikut86: 

1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti 

memperioritaskan, pelunasan  utang kepada murthin, 

ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, 

maka akad gadai dan syarat gadai hukumnya sah. 

2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, 

seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau 

tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, 

tetapi syaratnya batal (tidadak berlaku) 

3) Apabila syarat tersebut merugiakan murtahin dan 

menguntungkan rahin, seperti syarat harta jaminan 

tidk boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat 

dan akad gadai hukumnya batal. 

4) Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin, 

seperti syarat harta jaminan boleh diambil 

manfaatnya oleh murtahin, maka hukumnya 

diperselisihkan oleh ulama.  Menurut pendapat yang 

lebih Zhaahir, syarat dan akad hukumnya batal 

karaena syarat bententangan dengan tuajuan alad. 

Menurut pendapat kedua akad tabarru, syaratnya 

batal tetapi aqad gadainya tetap sah, karena gadai 

 

86Alauddin Al-Kasani Badai Ash-shandi fi Trtib, AsY Syaraai, Juz 5 

CD Room , Al-Fi qh ‘Ala Al-Mazhahib Al-Arba’ah, Silsilah Al’-Ilm An-nafi, 

Sari 9, Al-Ishdar Al-Awwal, h. 1426. 
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merupakan akad tabarru-tabarru. Sehingga tidak 

terpengaruh dengan  syarat yang fasid.87  

Malikiyah berpendapat Bahwa syarat yang tidak 

bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun 

syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat 

tersebut fasid dan dapat membatalkan dapat membatalkan 

akad gadai. Contohnya rahin masyarakat agar barang jaminan 

tetap menjadi tanggungan Rahin. Hanabilah sama 

pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat 

kepada shahih dan fasid.88  

c. Syarat Marhun 

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun 

(barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual 

beli. Artinya semua barang sudah diperjual belikan sah pula 

digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa 

syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut: 

1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang 

tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin 

untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada 

maka akad gadai tidak sah. 

2) Barang yang digadaikan harus maal mutaqwwin, 

yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya 

menurut syaa’, sehingga memungkinkan dapat 

digunakan untuk melunasi utangnya. 

3) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). 

Dengan demikian tidak sah hukumnya 

 

87Abu Al-Abbas Ahmad Ar-Ramli, Nihaya Al-Muhtaj, Juz, 4, Dar-

Al-Fikr Beirut 2004, h. 234. 

88Wahbah Zuhali, Op. Cit. h. 1991-992. 
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menggadaikan barang yang tidak bernilai maal 

seperti bangkai. 

4) Barang yang digaikan harus diketahui (jelas) 

seperti halnya dalam jual beli. 

5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini 

menurut Hanafiah  bukan syarat jawaaz atau 

sahnya rahn, melainkan syarat nafads 

(dilangsungkannya) rahn. Oleh karena itu, 

dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain 

tanpa izin dengan dengan adanya wilayah 

(kekuasan syar’iyah, seperti oleh bapak dan washiy 

yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan 

utang sianak dan utang dirinya. Akan tetapi 

menurut syafiiyah dan hanabilah, tidak sah 

hukumnya menggadaikan har orang lain tanpa 

seizinnya (sipemilik) karena jual belinya juga tidak 

sah dan barangnya juga nantinya tidak bisa 

diserahkan. 

6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni 

terlepas dari hak rahin. Oleh karena itu, tidak sah 

menggadaikan pohon yang ada buahnya tanpa 

disertakan buanya. 

7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak 

milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh 

sebab itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh 

rumah, yang separuhnya miliknya orang lain, 

kecuali kepada teman syarikatnya. 89  Meskipun 

demikian menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabila, barang milik bersama boleh 

 

89Ibid, h. 201-206.  
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digadaikan.pendapat ini juga merupakan pendapat 

Ibnu Abi Laila, Anna-kha’i Auza’I dan Abu Tzaur.90 

8) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-

sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan 

demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan 

saja tanpa disertai dengan pohonnya. Karena tidak 

mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai 

pohonnya. 

Syafi’Iyah, disamping mengemukakan syarat umum 

yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam 

gadai, dan disepkati oleh para fuqaha, sebagaimana telah 

dijelaskan di atas juga mengemukakan syarat yang rinci 

untuk gadai antara lain sebagai berikut: 

1) Barang yang digadaikan harus berupa ‘ain (benda) 

yang sah diperjual belikan,walaupun hanya disifati 

dengan sifat salam, bukan manfaat dn bukan pula 

utang. Dengan demikian manfaat tidak sah untuk 

digadaikan karena manfaat akaan hilang sedikit 

demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh 

Hanbilah.91 

2) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat 

rusak, minimal smpai batas utang jatuh tempo 

3) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, 

baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang 

wasiat (wasiy) syart ini juga di kemukakan oleh 

Hanabilah. 

4) Benda yang digadaikan harus suci. 

 

90Sayid sabiq, op. cit, h. 188. 

91Ahmad Ar-Ramli, Op. Cit. Juz 4, h. 238. 
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5) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa  

dimanfaatkan, walaupun pada masa dating, seprti 

binatang yang masih kecil.92 

Malikiyan mengemukakan syarat secara umum, yaitu 

bahwa setiap barang yang diperjualbelikan, sah pula 

digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu barang-barang 

yang ada (gharar) tipuan karena belum jelas adanya, seperti 

janin dalam peruk induknya. Dlam kasus semacam ini, 

meskipun barang tersebut tidak sah diperjual belikan, namun 

sah untuk digadaikan.93 

d. Syarat Marhun Bih 

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang 

gadai diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut 

Hanafiah mahun harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib 

diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena 

tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang 

yang dijaminnya. Syarat ini juga dikemukakan oleh 

ulama selain Hanafiah dengan redaksi: “ marhun 

bih harus berupa utang yang ditanggungkan 

(dibebankan penggantiannya) kepada rahin.94 

2) Pelunasan utang dimungkinkan diamil dari marhun 

bih, apabila tidak memungkinkan pembayaran 

utang dsri marhun bih, maka rahn (gadai) 

hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah 

 

92Ali Fikri, Al-Muamalat Al-Maadiyyah wa-Al-Dabiyah, Mushthafa 

Al-Babiy Al-Halabiy Mesir, 1357 H. h. 320-321. 

93Ibid, h. 325-326. 

94Wahbah Zuhaili, op, cit, Juz 5, h. 193. 
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gadai dengan qishas atas jiwa atau anggota badan, 

kafalah bin nafs, suf’ah, dan upah atas perbuatan 

yang dilarang.95 

3) Hak marhun bih harus jelas (ma’lum), tidak boleh 

majhul (samar/tidak jelas). Oleh karena itu, tidak 

sah gadai dengan hak majhul (tidak jelas) seperti 

memberikan barang gadaian untuk menjamin 

salah satu dari dua utang tanpa dijelaskan utang 

yang mana.96 

 Syafi’iyah dan hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk 

marhun bih. 

1) Marhun bih harus berupa utang yang tetap dan 

wajib, misalnya qard, atau manfaat, seperti 

pekerjaan dalam ijarah. Dengan demikian tidak 

sah gadai karena barang di gashab atau dipinjam. 

2) Utang harus mengikat (laazim) baik pada masa 

sekarang (waktu akad) maupun mendatang, 

misalnya ditengah masa khiyar. Dengan demikian  

gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli lazim 

(mengikat) maupun dalam masa khiyar karena 

sebentar lagi jual beli akn mengikat (laazim) 

setelah masa khiyar selesai. 

3) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan 

sifatnya bagi para pihak melakukan akad. Apabila 

utang tidak jelas bagi kedua belah pihak atau salah 

satunya, maka gadai tidak sah.97 

 

95Ibid, h. 198-199. 

96Ibid, Juz 5, h. 199. 

97Ali Fikir, op, cit, h. 332. 
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Syarat-syarat marhun bih menurut malikiyah pada 

dasarnya sama pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah, yaitu 

marhun bih harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, 

dan utang tersebut harus utang yang mengikat (laazim) atau 

mendekati mengikat, seperti dalam, masa khiyaar.98 

e. Syarat Kesempurnaan Rahn: Penerimaan Marhun 

1) Status Penerimaan (qabdh) 

Secara umum para fuqaha sepakat bahwa penerimaan 

(qadh) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang 

berlaku untuk akad gadai (rahn). Hal ini didasarkan kepada 

firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis maka, hendaklah ada barang tanggunan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang).” 

Hanya mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang 

status qabdh ini, apakah termasuk syarat taman 

(kesempurnaan). 

a)  Menurut Jumhur ulama qabdh (penerimaan), bukan 

syarat sah melainkan syarat luzum (mengikatya) 

gadai (rahn). Olehn karena itu akad gadai belum 

mengikat (lazim) kecuali stelah barang gadaian 

diterima oleh murtahin (penerima gadai). Selama 

barang belum diterima oleh murtahin (penerima 

gadai), maka rahin (orang yang menggadaikan) 

dibolehkan untuk mundur dari akad. Akan tetapi 

apabila Rahim telah menyerahkan barang dan 

diterima oleh murtahin, maka akd gadai telah 

mengikat (laazim) dan ia tidak boleh 

 

98Wahbah Zuhaili, op, cit, h. 201. 
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membatalkannya secara sepihak. Alas an mereka 

adalah firman allah dalam Al-Quran Surah Al-

Baqarah (2) ayat 283 yang telah dijelaskan di atas 

dalam ayat tersebutkan “barang tanggungan yang 

dipegangi diterima) apabila gadai laazim (mengikat) 

tanpa diterimakan (qabdh) maka allah tidak perlu 

mengaikatnnya dengan qabdh. Ini berarti bahwa 

aqad gadai tidak sempurna kecuali dengan 

diterimakan (qabdh).99 

b) Menurut Malikiyah, qabdh (penerimaan), qabdh 

(penerimaan) bukan merupakan syarat sah atau 

syarat laazim, melainkan merupakan syarat 

kesempurnaan saja. Apakah akad gadai dilakukan 

dengan ucapan (ijab dan qabul) maka akad gadai 

telah mengikat (laazim) dan rahin dipaksa untuk 

menyerahkan barang jaminannya kepada murtahin, 

alsan Malikiyah adalah meng-qiyas-kan akad gadai 

dengan akad-akad maaliyah yang lain yang langsung 

mengikat dengan terjadinya ijab dan qabul, 

berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah (5) 

ayat 1: 

    “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.100” 

2) Cara Penerimaan 

Para fuqaha sependapat bahwa cara penerimaan 

(qabdh) untuk benda tetap (‘aqaar) adalah dengan 

penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan 

 

99H.Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-4 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2017), h. 297. Lihat juga samsuddin Bin Qadamah Juz 2,            

h. 493. 

100Ibid, h. 297. 
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(fakhliyah) yakni dengan menghilangkan hal-hal yang 

menghalangi penerimaan (qabdh) atau adanya kemungkinan 

untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan 

menghilangkan penghalangnya. Sedangkan untuk 

penerimaan (qadh) benda bergerak, menurut riwayat yang 

zahir dari Hanafiah, cukup dengan takhliyah (pemberian 

peluang untuk melakukan tasarruf). Apabila hal ini telah 

dilakukan maka maka rahin menjadi orang yang 

menyerahkan, dan murtahin sebagai penerima. Menurut 

Imam Abu Yusuf penerimaan (qabdh) dalam benda bergerak 

tidak cukup dengan takhliyah, melainkan harus dengan cara 

dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, 

murtahin belum dianggap sebagai qabidh (pemegang). Hal 

tersebut dikarenakan qadh (penerimaan/memegang) 

disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 

(2) ayatb 283: (farihaanun Maqbudhatun) yang bermakna 

dengan “penerimaan secara hakiki”, yaitu dengan 

memindahkan barang.101 

Hanabilah dan Syafi’iyah serta Abu Yusuf ketiganya 

sependapat bahwa yang di,aksud dengan qadh dalam gadai 

(rahn) adalah sama dengan qadh dalam jual beli. Apabila 

bendanya benda tetap maka cukup dengan takhliyah, yaitu 

melepaskan hal-hal yang menghalangi antara rahin dan 

murtahin. Apabila bendanya benda bergerak, maka 

penerimaannya (qadh) harus dengan memindahkannya, 

apabila benda tersebut berupa barang yang ditakar atau yang 

ditimbang maka penerimannya dengan menakarnya atau 

menimbangnya.102 

 

101Ibid, h. 298. 

102Ibid, h. 209. 
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3) Syarat-Syarat Penerimaan (qabdh) 

Untuk sahnya qadh (penerimaan) harus dipenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut: 

a) Rahin dan Murtahin harus cakap (akhliyat) dalam 

melakukan akad. 

Rahin maupun Murtahin harus memiliki ahliyatul adaa’ 

(kecakapan) dalam melakukan akad, misalnya dia harus 

baligh (dewasa) dan berakal tidak gila, tidak mahjur,alaih, 

dan masih di bawah umur, pailit atau boros, hal ini juga 

disepakati oleh para fuqaha yakni mazhab empat. Apabila 

salah satu dari mereka yang melakukan akad gila setelah 

terjadinya akad, tetapi barang belum diterima atau ma’tuh 

(ediot), atau bahkan meninggal dunia menurut Hanafiah, 

maka akad gadai menjadi batal, karena hilangnya kecakan 

terjadi sebelum akad sempurna.103 Menurut Syafi’iyah dalam 

pendapat yang paling shahih dan Hanabilah, dalam kasus 

tersebut akad gadai tidak batal, dan kedudukan orang gila dan 

idiot digantikan oleh walinya, sedangkan yang meninggal 

digantikan oleh ahli warisnya. Meurut Malikiyah, apabila 

rahin meninggal, gila atau pailit, maka akad gadai menjadi 

bata. Tetapi apabila murtahin yang meninggal , gila atau 

boros, maka akad gadai tidak batal, dan kedudukannya 

digantikah oleh walinya bagi yang gila, atau boros, dan oleh 

ahli warisnya bagi yang meninggal.104 

b) Untuk sahnya qadh ada izin rahin 

Para ulama sepakat bahwa untuk keabsahaan 

penerimaan (qadh) disyaratkan adanya izin dari rahin (orang 

yang menggadaikan) untuk qadh (penerimaan/memegang). 

 

103Ibid, h. 211. 

104Ibid, h.  211. 
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Hal ini dikarenakan dengan qadh  gadai menjadi laazim 

(mengikat). Dan hak rahin untuk menarik kembali akad 

gadainya menjadi gugur. Izin atau persetujuan rahin bisa 

dengan cara yang sharih 

(jelas dan tegas), dan bisa juga dengan dilalah. Contoh 

izin yang sharih “saya izinkan kamu memegang barang ini”. 

Sedangkan contoh dilalah: murtahin memegang barang yang 

digadaikan di majelis akad dan rahin (orang yang 

menggadaikan) diam saja, tidak menolak atau menentang. 

Dalam hal ini qadh sudah sah.105 

c) Murtahin harus tetap memegang (menguasai) 

barang gadaian 

 Menurut Hanafiah, Malikiyan dan Hanbila untuk sah 

qadh, murtahin harus tetap memegang rahn (barang 

gadaian) dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada rahin, 

meminjamkan, menyewakan, atau menitipkannya. Apabila ia 

melakukan hal-hal tersebut, maka menurut malikiyah dan 

Hanafiah, akad gadai menjadi batal. Akan tetapi menurut 

Hanabilah agadai masih tetap, tetapi tidak mengikat (ghair 

laazim), seperti belum terjadi penerimaan (qadh), apabila 

rahin mengembalikan barang gadaian kepada murtahin, 

maka menurut Hanabilah akad gadai kembali mengikat 

(laazim) berdasarkan akad gadai yang lama. Akan tetapi 

menurut Hanafiah dan Malikiyah akad gadai harus 

diperbaharui kembali. Sedangkan menurut syafi’yah, selama 

barangnya masih utuh maka qadh tidak hilang dengan 

dipinjamannya atau dimanfaatkannya barang gadai oleh 

rahin dengan seizing murtahin. Dengan demikian qadh 

(penerimaan) tidak menghalangi dipinjamnya barang 

gadaian oleh rahin atau mengambilnya untuk digunakan atau 

 

105Ibid, h. 298. 
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dimanfaatkan oleh rahin dengan persetujuan murtahin, dan 

barang tersebut tetap sebagai jaminan atau utang rahin.106 

4)  Orang yang berkuasa atas borg gadai (rahn)  

Orang yang berkuasa untuk menerima borg atau barang 

gadaian adalah murtahin atau wakilnya, orang yang mewakili 

murtahin harus orang selain rahin. Apabila mewakili itu rahin 

maka hukumnya tidak sah, karena karena tujuan penerimaan 

(qadh) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi murtahin 

bagi murtahin atas utang yang ada pada rahin. 

Apa bila rahin merasa keberatan borg atau barang 

gadaiannya dipegang oleh murtahin atau murtahin sendiri 

tidak mau dan menyimpannya, maka borg (barang gadaian) 

boleh dititipkan kepada seseorang yang dipiih dan disepakati 

oleh rahin dan murtahin. Orang itu disebut ‘adl. Ia (‘adl) yang 

menerima borg (barang gadaian) dan menyimpan serta 

menjaganya. 

a) Kedudukan ‘adl dan syarat-syaratnya 

‘Adl adalah orang yang dipercaya oleh rahin dan 

murtahin untuk memegang barang gadaian Ia 

dianggap sebagai wakil dari rahin dan sekaligus 

murtahin. Dari sisi rahin, ‘adl diberi kepercayaan 

untuk menjaga dan memelihara barang gadaian 

sehingga rahin merasa aman dan tentram, dan tidak 

perlu khawatir kehilangan barangnya. 

 Dari sisi murtahin, ‘adl  dianggap mewakilinya dalam 

menerima (qadh) barang gadaian dengan 

persetujuannya. Bahkan dia dianggap sebagai orang 

yang menahan barang gadaian untuk membayar utang 

rahin. 

 

106Ibid, h. 300. 
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Adapun syarat yang diperlukan bagi ‘adl adalah: 

(1) Amanah (kepercayaan), karena ia mewakili barang 

yaitu rahin, dan barang tersebut merupakan titipan 

(wadi’ah) ditangannya. 

(2) Daman (tanggung jawab) karena ia mewakili 

murtahin dimana barang yang ada ditangannya juga 

merupakan titipan, yang apabila diperlukan suatu saat 

barang yang ada di tangannya merupakan titipan, yang 

apabila diperlukan suatu saat barang tersebut harus 

dijual untuk membayar utang si rahin. 

(3) Selain dua sifat tersebut ‘adl yang menjadi wakil rahin 

dan murtahin, juga harus memiliki syarat-syarat yang 

terdapat pada seorang wakil yaitu memiliki akhliyah 

(kecapan). Oleh karena itu ‘adl tidak boleh anak kecil 

yang belum mumayyiz tidak mahjur, ‘alaih karena gila, 

idiot dan boros.107 

b) Pemberhentian ‘adl 

‘Adl  dapat berhenti karena hal-hal berikut. 

(1) Permintaan berhenti oleh ‘adl. Apabila ‘adl meminta 

berhenti dari tugasnya sebagai wakil maka 

kedudukannya sebagai ‘adl telah berhenti. Hal 

tersebut dikarenakan ‘adl adalah pemegang amanah 

yang secara sukarela menjag barang gadaian (borg) 

sehingga ia tidak harus terus menerus dalam 

tugasnya itu. 

(2) Habisnya kekuasaan ‘adl rahin dan murtahin sepakat 

untuk memberhetikan ‘adl, maka dengan sendirinya 

‘adl berhenti dari tugasnya. 

 

107Ibid, h. 301. 
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(3) Dijualnya barang gadaian dan dibayarnya utang dari 

harga penjualan. 

(4) Meninggalnya rahin, tidak murtahin menurut 

riwayat yang zahir dari Hanafiah. Hal ini dikerenakan 

‘adl merupakan wakil dan rahin, dan wakalah akan 

berhenti dengan meninggalnya orang yang 

mewakilkan. Adapun apabila murtahin meninggal 

maka ahli warisnya berhak menahan borg karena 

dengan meninggalnya murtahin maka utang rahin 

berpindah kepada ahli warisnya (murtahin). Hal ini 

berlaku apabila penunjukan ‘adl dilakukan setelah 

selesai akad rahn. Akan tetapi apabila menunjukkan 

‘adl mengikuti akad gadai, dan  gadai tidak batal 

karena meninggalnya salah satu pihak. Sedangkan 

menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, ‘adl berhenti 

dengan meninggalnya rahin, karena ‘adl adalah wakil 

rahin (pemilik benda). Akan tetapi apabila murtahin 

meninggal maka ‘adl tidak berhenti, karena ‘adl 

bukan wakilnya dalam pemilikanbenda tersebut. 

(5) Meninggalnya ‘adl. Apabila ‘adl meninggal maka ahli 

warisnya tidak berhak menahan borg , kecuali 

apabila disepakati oleh rahin dan murtahin. 

(6) ‘Adl terserang penyakit gila yang sulit disembuhkan. 

(7) ‘Adl dipecat (diberhentikan)  oleh rahin. Ini menurut 

Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiah apabila 

menunjukkan ‘adl dilakukan setelah akad rahn maka 

rahin boleh memberhentikannya. Akan tetapi 

apabila penunjukannya sekaligus bersama-sama 

dengan akad rahn maka rahin tidak bias 

memberhentikan ‘adl. Menurut Imam Malik, ‘adl 

tidak berhenti karena pemecatan oleh rahin karena 
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wakalahnya itu merupakan bagian dari hak rahn, 

yang tidak bisa digugurkan begitu saja.108 

c) Hukum ‘adl dan hak serta kewajibannya 

‘Adl sbagai wakil rahin dan murtahin mempunyai hak 

dan kewajiban sebagai berikut :109 

(1) ‘Adl wajib menjaga borg seperti ia menjaga hartanya 

sendiri atau dengan perantaraan orang  lain, karena 

dalam hal ini statusnya sebagai orang yang dititipi. 

(2) ‘Adl hars tetap memegang borg ditangannya dan tidak 

boleh memberikannya kepada orang lain. Ia tidak 

boleh menyerahkannya kepada rahin kecuali seizin 

murtahin, dan ia juga tidak boleh menyerahkannya 

kepada murtahin kecuali seizin rahin. Hal tersebut 

karena keduanya sepakat untuk menitipkan kepada 

borg tersebut kepada ‘adl dan masing pihak tidak 

memilki tidak rela borg tersebut dijaga oleh pihak 

yang lain. Baik murtahi maupun rahin tidak 

dibolehkan mengambil borg nya. Hak rahin adalah 

barang harus dijaga, sedangkan hak murtahi adalah 

utang harus dibayar, dan salah satu pihak tidak biasa 

membatalkan hak pihak lain. 

(3) ‘Adl tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas 

rahn (borg), atau men-tasarruf-kannya dengan jalan 

ijarah (disewakan), I’aarah (dipinjamkan), atau 

digadaikan oleh orang lain. Hal ini dikarenakan tugas 

‘adl adalah menahan dan menjaga barang dan ia tidak 

memilki hak I’tifa’ dan tasarruf. Selain itu ‘adl juga 

tidak berhak menjual borg, kecuali apabiala ia diberi 

 

108Ibid, h. 218-220. 

109Ibid, h. 220-223. 
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kekuasaan untuk menjualnya yang disebutkan dalam 

akad gadai atau sesudahnya. Apabila ‘adl meninggal 

dunia maka ahli warisnya tidak bisa menempati 

tempat ‘adl dalam menjual borg, karena wakalah tidak 

bisa diwariskan. Demikian pula pemegang wasiat 

(washiy)  tidak bisa menempati tempat ‘adl dalam 

menjual borg karena rahi tidak setuju dengan 

pendapat washiy. 

(4) Apabila borg rusak ditangan’adl tanpa tidakan yang 

melmpu batas  maka kerusakan tersebut sama dengan 

kerusakan di tangan murtahin, karena kekuasaan ‘adl 

terhadap harta gadaian (borg) sama dengan 

kekuasaan murtahin. Menurut Hanafiah kerusakan 

tersebut dibebankan kepada murtahin dengan nila 

yang lebih rendah daripada harga borg dan utangnya. 

(5) Menurut Hanafiah ‘adl yang diberi kekuasan menjual 

borg tidak boleh melepaskan diri  dari tugasnya 

kecuali dengan persetujuan murtahin, apabila wakala 

disebutkan dalam akad gadai. Apabila ‘adl enggang 

menjual borg dan utang telah jatuh tempo, maka ‘adl 

dipaksa untuk menjual barang tersebut, dengan cara 

ditahan oleh hakim beberapa hari. Apabila setelah ‘adl 

ditahan dan tetap tidak mau menjualny mk penjualan 

dilkukan oleh hakim, karena menjual borg dalam 

keadaan utang jatuh tempo merupakan hak murtahin. 

Adapun pemberian kuasa kepada ‘adl untuk menjual 

borg diberikan setelah terjadinya akad gadai maka ia 

boleh mengundurkan diri, karena hal itu dipandang 

sebagai wakalah yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

akad gadai, dan untuk itu berlaku hukum-hukum 

wakalah biasa. Akan tetapi menurut Abu yusuf ‘adl 

tetap tidak boleh mengundurkan dari tugas menjual 
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borg, sedangkan menurut Syafi’iyah dan hanabilah, 

dalam bentuk wakalah yang bagaimanapun ‘adl boleh 

melepaskan diri dari tugas menjual borg, karena 

wakalah untuk menjual merupakan akad yang 

terpisah dari akad gadai sehingga ia (‘adl)  tidak biasa 

dipaksa untuk melaksanakannya. Sehingga ‘adl 

mempunyai kebebasan dalam tugas dan 

tanggungjawabnya dalam memegang amanah 

tersebut. 

C. Gadai Syariah Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-

Undangan Di Indonesia 

1. Landasan Hukum Positif 

Berdasarkan kitab UU Hukum Perdata Pasal 1150 

disebutkan “gadai merupakan sautu hak yang diperoleh 

seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, 

yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang 

atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan 

kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, dengan 

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah 

barang itu digadaikan. 

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan 

dengan rahn dan juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, 

arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti 

penahanan terhadap suatau barang dengan hak sehingga 

dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. 

Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa 

adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan 

kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera 
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sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, 

tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut 

Ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan 

menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan uang. 

Dalam definisinya rahn barang yang dipegadaikan, rahin 

adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin 

adalah orang yang memberikan pinjaman. 

Gadai dalam perpektif hukum dan perundang-

undangan di Indonesia diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf q 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum 

syariah anatara lain melakukan kegiatan lain yang lazim 

dilakukan dibidang perbankan dan dibidang social sepanjang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan ini menurut hemat penulis menjadi dasar hukum 

bagi bank syariah untuk memberikan peoduk berdasarkan 

akad rahn.110 

Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif karena 

keberadaannya ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur 

rahn. Fatwa ini dimaksudkan yakni Fatwa No. 265/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Substansi Fatwa No. 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai 

berikut:111 

 

110Khatibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika 

Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindi  Persada, 2016),h. 

176. 

111 Ibid, h. 176-177 
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Pertama: Aspek Hukum 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 

dibolehkan  dengan ketentuan sebagai berikut. 

Kedua: Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang 

rahin (yang menyerahkan baran dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. 

Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan 

oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak 

mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu 

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 

dasrnya menjadi kewajiban rahin namun dapat 

dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaanpenyimpanan tetap menjadi kewajiban 

rahin. 

4. Beasar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 

pinjaman. 

5. Penjualan marhun 

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 

memperingatkan rahin, untuk segera melunasi 

utangnya.  

b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, 

maka marhun dijual paksa atau eksekusi melalui 

lelang sesuai syariah. 



226 

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk 

melunasi utang, biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Ketiga: Ketentuan Penutup.  

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara 

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, 

dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan dubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Di tetapkan: Jakarta, 14 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 

2002 M. 

Adapun substansi Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 

tentang rahn Emas adalah sebagai berikut: 

Pertama:  

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rhn 

berdasarkan fatwa DSN-MUI No.  

 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) 

ditanggung oleh penggadai (rahin) 
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3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya 

disarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. 

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan 

berdasarkan aqkad ijarah. 

Ditetapkan: Jakarta, 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 

2002 M. 

Ketentuan hukum tersebut di atas menjadi landasan  

operasional pegadaian syariah terhadap lembaga pegadaian 

syariah di Indonesia dan implementasi gadai pada Perbankan 

syariah. 

2. Imlementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan 

Syariah  

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata 

tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. 

Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa rahn ini 

dalam kegiatan operasionalnya. 

Rahn Yang ada di dalm perbankan syariah daopat 

diartikan sebagai menahan asse nasabah sebagai jaminan 

tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. 

Rahn termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, 

sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian rhn 

merupakan produk utama.112 

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh hak dari 

prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut:113  

 

112Hanan Wihasto, 2006, Teknik dan Strategi pembuatan Kontrak 

dalam produk Jasa Perbankn, disampaikan pada acara “Pelatihan Pembuatan 

Kontrak dalam Praktik Perbankan Syariah”, Basyarnas Yokyakarta. 

113Muhammad Syafi,I Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2002), h. 41. 
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a. Menjaga kemungkinan nasabah menjadi lalai atau 

bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan oleh bank 

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan 

pemegang deposito bahwa dananya tidak akan 

hilang begitu saja nasabah peminjam ingkar janji 

karena ada sesuatu asset atau barang (arhun) yang 

dipegang oleh bank. 

c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, 

sudah barantentu akan sangat membatu saudara kita 

yang kesuliatan dana, terutama di daerah-daerah. 

Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank 

adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah tersebut. 

Jika penahanan asset berdasarkan perjanjian pidusia 

(penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), 

nasabah juga harus membayar asuransi yang besarnya sesuai 

dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada 

pada implementasi gadai pada perbankan syariah adalah 

risiko tidak terbayarnya utang nasbah (wanprestasi) dan 

risiko penurunan nilai asset yang ditahan berupa kerusakan 

atau turunnya harga jual atas sutu asset. 

D. Hukum Gadai Dalam Perpektif Fikh Muamalah 

Kontemporer 

1. Hukum-Hukum Gadai 

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (rahn) 

a. Hokum gadai (rahn) yang shahih; 

b. Hokum gadai (rahn) yang ghair shaih 

Gadai (rhn) yang shahih adalah akad gadai yang syarat-

syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai yang syarat-syaratnya 
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tidak terpenuhi. Di kalangan Hanafiah, ghair shaih itu terbagi 

kepada dua bagian: 

a. Batil, dan 

b. Fasid 

     Akad yang batil adalah akad yang terjadi kerusakan 

pada pokok akad misalnya hilangnya kecakapan (ahliyatul 

ada’) pelaku akad (rahin dan murtahin) misalnya gila atau 

idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang 

digadaikan (marhun) tidak bernilai harta sama sekali. 

Seadangkan fasid adalah suatu akad yang terjadi kerusakana 

pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan itu ada 

sangkut paut dengan barang yang lain, aatau barang yng 

digadaikan itu masih ditangan penjual dn belum diserahkan 

kepada pembeli. Akan tetapi menurut riwayat yang zahir dari 

Hanafiah gadai sah dengan barang yang dijual sebelum 

diterima oleh pembeli.114 

Sedangkan menurut selain hanafiah, akad ghair shahih 

itu hanta satu arti yang sama yaitu setiap akad yang syarat-

syarat akad shahih tidak terpenuhi. 

a. Hukum Gadai yang Shahih akad gadai mengikat pada 

rahin, bukan bagi murtahin. Oleh karena itu rahn 

tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai 

merupakan jaminan (borg) atas utang sebaliknya 

murtahi berhak membatalkan akad gadai kapan saja 

ia kehendaki, karena akad tersebut untuk 

kepentingannya. 

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanabilah, 

Syafi’iyah dan Hanafiah, akad gadai baru mengikat dan 

menimbulkan hukukm apabila borg telah diserahkan. 

 

114 Wahbah Zahali, op.cit, h. 241. 
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Sebelum borg diterima oleh murtahin maka rahin berhak 

untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 283. 

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) . 

Kata rihaanun  adalah masdar yang disertai dengan fa’a 

sebagai jawab syarat mengandung arti amar (perintah), yakni 

farhanu (maka gadaikanlah), perintah terhadap sesuatu 

(gadai) yang disifati dengan suatu sifat (maqbudah) 

menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh 

karena itu berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum 

mengikat (lazim) kecuali setelah diterima (qadh). 

Menurut Malikiyah akad gadai mengikat (lazim) dengan 

terjadinya ijab dan qabul, dan sempurna dengan 

terlaksananya penerimaan (qabdh). Dengan demikian 

apabila ijab dan qabul, telah dilaksnakan maka akad langsung 

mengikat, dan rahin dipaksa untuk menyerahkan barang 

gadaian (borg) kepada murtahin.  Alasannya seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya adalah meng- qiyas-kan akad 

gadai dengan akad-akad laing mengikat dengan telah 

dinyatakannya ijab dan qabul, berdasarkan berdasarkan 

firman Allah dalam Surah Al-maidah (5) ayat 1: 

“Hai orang Yang beriman penuhilah akad-akad itu” 

b. Hukum Gadai (Rahn) yang fasid 

Para ulama Mazhab sepakat bahwa akad gadai yang 

tidak shahih, baik fasid maupun batil tidak menimbukan 

akibat-akiba hokum berkaitn dengan barang yang digadikan. 

Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan 

borg, dan rahin berhak meminta kembali barang yang 
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digadaikannya dari murtahin. Apabila murtahin menolak 

mengembalikannya sehingga baranganya rusak, maka 

murtahin dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti 

kerugian dengan barang yang sama apabila maalnya 

termasuk maal mistik, atau membayar harganya apabila 

maal-nya termasuk maal qimi.115 

 Apabila rahin meninggal dan ia berutang kepada 

beberapa orang maka murtahin dalam gadai yang fasid lebih 

nberhak untuk diprioritaskan darpada kreditor yang lain. Hal 

ini sama seperti halnya dalam gadai yang shahih. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyah. 116  Menurut 

Syafi’iyah dan hanabilah, hokum akad gadai yang fasid sama 

dengan akad yang shahih dalam hal ada dan tidak adanya 

dhaman (tanggung Jawab). Hal tersebut dikarenakan apabila 

suatu akad yang shahih menghendaki adanya penggantian 

(dhaman) setelah terjadinya penyerahan, apalagi dalam akad 

yang fasid. Apabila dalam akad yang shahih murtahin tidak 

bertanggung jawab atas rusaknya borg yang bukan karena 

kelalaian atau keterledorannya, maka demikian pula halnya 

dalam akad gadai yang fashid.117 

2. Akibat-akibat Hukum Rahn 

Apabila akad gadai telah sempurna dengan 

diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, 

maka timbullah hokum-hukum sebagai berikut: 

a. Adanya Hubungan Antara Utang dengan Borg 

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan 

jaminan (borg) bukan utang-utang yang lainnya. 

 

115Alauddin Al-Kasani, op, cit Juz. 6, h.245. 

116Wahbah Zuhali, op, cit Juz 5, h. 284. 

117Ibid, Juz 5. 
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b. Hak untuk Menahan Barang 

 Andanya hubungan antara utang dan borg 

memberikan hak kepada murtahin untuk menahan 

borg ditangannya atau di tangan orang lain yang 

disepakati bersama yang disebut dengan’adl dengan 

tujuan untuk mengamankan utang apabila utang 

telah jatuh tempo maka borg bisa dijual untuk 

membayar utang. 

c. Menjaga Borg  

 Dengan adanya hak menahan borg, maka murtahin 

wajib menjaga borg tersebut, seperti ia menjaga 

hartanya sendiri, karena borg tersebut merupakan 

titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-

anaknya serta pembantunya yang tinggal 

bersamanya juga diwajibkan turut menjaga borg 

tersebut. 

d. Pembiayaan Atas borg 

 Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas borg 

dibebankan kepada rahin, akan tetapi mereka 

berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang 

wajib dikeluarkan oleh rahin. 

1) Menurut Ulama Hanfiah, pembiayaan dibagi 

antara rahin selaku pemilik barang dan murtahin, 

yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan 

borg dibebankan kepada rahin karena barang 

tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan 

minum binatang serta upah petugas yang 

menggembalakannya. 
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b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan 

borg dibebankan kepada murtahin, karena ia 

menahan barang tersebut termasuk risikonya. 

Misalnya upah petugas yang menjaga binatang 

yang menjadi borg. 

2) Menurut Jumhur yangrediri atas Mlikiyah, 

Syafi’iyan dan hanbilah, semua biaya yang 

berkaitan dengan borg dibebankan kepada rahin, 

baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, 

pengoban, maupun biaya biaya lainnya. Apabila 

rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, 

menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada 

murtahin. Akan tetapi menurut Syafi’iyah, hakim 

harus memaksa rahin untuk memberikan biaya 

yang berkaitan dengan borg, apabila ia berada di 

tempat dan dipandang mampu, maka hakim bisa 

memerintahkan murtahi untuk membiayainya, 

dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan 

sebagai utang rahin. Menurut Hanabila apabila 

murtahin mengeluarkan biaya tanpa persetujuan 

rahin, padahal ia mampu untuk meminta izin 

kepada, maka berarti ia (murtahin) 

melakukannya dengan sukarela, dan oleh 

karenanya ia tidk berhak meminta penggantian 

kepada rahin. 

e. Mengambil Manfaat terhadap Borg 

Ada dua hal yang pantas dibicarakan dalam hal ini: 

1) Pemanfaatan oleh rahinmenurut Hanafiah dan 

Hanabilah, rahin tidak boleh mengambil manfaat 

atas borg kecuali atas persetujuan murtahin. 

Malikiah tidak membolehkan pemanfaatan oleh 

rahin secara mutlak. Bahkan menurut mereka 
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(Malikiyah) apabila murtahin mengizinkan 

kepada rahin untuk mengambil manfaat atas borg, 

maka akad gadai menjadi batal. Syafi’iyah berbeda 

pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi’iyah 

rahin boleh mengambil manfaat tas borg, asal 

tidak mengurangi nilai marhun (borg). Misalnya 

menggunakan kendaraan yang menjadi borg 

untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat 

barang (borg) dan pertambahannya merupakan 

hak milik rahin dan tidak ada kaitannya dengan 

utang. Hal ini didasarkan atas Hadis yang 

diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim bahwa 

Nabi bersabda: 

“Barang gadaian iu boleh dikendarai dan diperah 
susunya” 

2) Pemanfaatan borg oleh murtahin 

 Menurut Hanafiah, murtahin tidak boleh 

mengambil manfaat atas borg dengan cara apapun 

kecuali atas izin rahin. Hal tersebut dikarenakan 

murtahin hanya memiliki hak menahan borg 

bukan memanfaatkannya. Apabila rahin 

memberikan kepada murtahin untuk 

memanfaatkan borg maka menurut sebagian 

Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak. 

Karena hal tersebut termasuk riba atau 

menyurupai riba. Menurut Malikiyah apabila 

rahin mengizinkan kepada murtahi untuk 

memanfaatkan bogr atau murtahin mensyaratkan 

boleh mengambil manfaat maka hal itu 

dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau 

semacamnya. Akan tetapi apabila utangnya 

karena qardh (salaf) maka hal itu tidak 

diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk 
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utang yang menarik manfaat. Syafi’iyah secara 

golobal sama pendapatnya Malikiyah, yaitu bahwa 

murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas 

barang yang digadaikan. Sebagaimana Hadis 

rasulullah Saw., yang diriwayatkan Abu Hurairah 
118Rasulullah bersabda : 

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari sisi 

pemiliknya, ia (rahin) yang memiliki 

pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung 

jawab atas kerusakan dan biayanya. (HR. 

Daruqutni dan Hakim, perawinya dapat 

dipercaya).” 

Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang 

piutang hal-hal yang merugikan rahin, misalnya tambahan 

atau manfaat borg untuk urtahin, maka menurut qaul yan 

azhhar dikalangan syafi’iyah, syarat dan akad gadai menjadi 

batal. 

Hal ini didasarkan Hadis Rasullah Saw. 

“Berkata Ibn Umar setiap syarat yang 
bertentangan dengan kitab Allah maka 
hukumnya batal, walaupun menetapkan 
seratus syarat. (HR. Al-Bukhari)119.” 

Hanabila berpendapat, untuk borg selain binatng, yang 

tidak memerlukan biaya (makan) seperti rumah, barang-

barang dan lain-lain, murtahin tidak boleh mengambil 

manfaat kecuali dengan persetujuan rahin. Hal ini 

dikarenakan borg, manfaat, dan pertambahannya merupakan 

milik rahin, hingga orang lain tidak mengambil tanpa 

 

118Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3 

Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cetIV, 1960, h. 52. 

119Muhammad bin Ismail, op, cit, h.2. 
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persetujuan. Apabila rahin mengizinkan murtahin untuk 

mengambil manfaat tanpa imbalan (‘iwadh), dan utangnya 

disebabkan qardh maka murtahin tidak dibolehkan 

mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang 

yang menarik manfaat,dan itu hukumnya haram. Untuk borg 

yang berupa binatang, murtahin boleh mengambil 

manfaatnya, apabila binatang ternak termasuk jenis binatang 

yang dikendari atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya 

yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun rahin 

tidak mengizinkannya.120 

f. Tasarruf (tindakan hukum)) terhadap Rahn 

Tasarruf (tindakan hukum) terhadap rahn (borg) 

bisa timbul dari rahin atau murtahin. 

1) Tasarruf oleh rahin 

Menurut Hanafiah,  Syafi’iyah dan Hanabilah, 

tasrruf oleh rahin terhadap borg sebelum barang 

diserah terimakan hukumnya boleh 

dilangsungkan tanpa izin murtahin. Sedangkan 

Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai 

mengikat (lazim) setelah dilakukan ijab dan qabul, 

dan rahin bisa dipaksa untuk menyerahkan borg 

kepada murtahin. Atas dasar tersebut, Malikiyah 

membolehkan dilakukannya tesarruf terhadap 

(borg) sebelum barang diterima (qardh). Dengan 

demikian apabila rahin menjual rahn (borg) yang 

disyaratkan dalam jual beli atau qardh maka jual 

belinya hukumnya nafidz (bisa dilangsungkan). 

Apabila borg telah diserahkan kepada murtahin 

maka secara global, menurut para ulama, rahin 

tidak boleh melakukan tasarruf terhadap borg, 

 

120Wahbah Zuhaili, op, cit, h. 258-259. 
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kecuali dengan persetujuan murtahin. Hal itu 

karena meliputi borg itu milik rahin, namun 

setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang 

lain yang berkaitan dengan borg tersebut. 

Mengenai hokum tasarruf-nya menurut Hanafiah 

maukuf, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah 

dan Hanabilah batal. 

2) Tasarruf oleh murtahin 

 Seperti halnya rahin murtahin juga tidak 

diperbolehkan untuk melakukan tasarruf 

terhadap borg, seperti jual beli dan akad lainnya 

tanpa izin dari rahin. Hal ini dikarenakan 

murtahin tidak memiliki ha katas zat barangnya 

(borg), melainkan hanya memiliki nilai maal-nya, 

Ia (murtahin) hanya memiliki hak  untuk menahan 

barangtersebut dan tidak berhak mengalihkan 

kepada mauquf, sedangkan menurut Syafi’iyah 

dan Hanabilah batal, sedangkan akad gadainya 

(rahn) hukumnya tetap sah.121 

g. Tanggung jawab Rahn 

Para ualama berbeda pendapat mengenai apakah 

tanggung jawab terhadap borg itu sifatanya amanah 

atau dhaman (penggantian Kerugian). 

1) Menurut Hanfiah tanggung jawab murtahin 

terhadap borg bersifat  adalah amanah dilihat dari 

sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat 

dhaman, (penggantian kerugian), dilihata dari sisi 

nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar 

utang. Artinya, sampai batas yang sama antara 

 

121Ibid, Juz, 5. 260-264. 
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jumlah utang dengan nilai atau harga borg, maka 

tanggung jawab murtahin bersifat dhaman 

(penggantian kerugian). Konsekwensinya 

murtahin bersifat harus mengganti kerusakan 

barang (borg) dari utangnya, sehingga rahin 

bebas dari kewajiban membayar utang. Akan 

tetapi, apabila nilai (harga) borg lebih tinggi dari 

jumlah utang, maka tanggung jawab murtahin 

bersifat amanah, apabila kerusakan borg terjadi 

bukan karena kelalaian. Murtahin, artinay, 

murtahin tidak wajib murtahin tidak wajib 

membayar sisa harga borg dengan uangnya 

sendiri di luar utang yan ada pada rahin.122 

2) Menurut jumhur ulama selain Hanafiah tenggung 

jawab murtahin terhadap borg bersifat amanah. 

Dengan demikian murtahin tidak dibebani ganti 

rugi kecuali apabila kerusakan borg terjadi karena 

kelalaian atau keteledorannya maka ia (murtahin) 

wajib mengganti kerugian, karena borg tersebut 

merupakan amanah di tangannya, kondisinya 

sama dengan wadi’ah atau titipan. 

E. Pertambahan Gadai 

Ulama fiqh sepakat bahwa tambahan yang timbul dan 

terjadi pada borg (barang yang digadaikan)  adalah milik 

rahin, karena dialah pemilik aslinya, dari tambahan tersebut 

merupakan tambahan atas miliknya itu. Namun dalam 

rinciannya terdapat sedikit perbedaan diantara mereka. 

1.  Menurut Hanafiah semua tambahan yang timbul 

yang terjadi pada borg, termasuk kepada rahin,  

 

122Alauddin Al-Kasani, Baddi’ Ash-Shanai, fi Tartif, Asy-Syaraai’, 

Juz 6, Dar  Al-Fikr, Beirut, cet. 1, 1996, h. 233. 
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baik yang berkaitan dengan rahn, seperti buah, 

susu, dan bulu, maupun yang terpisah, seperti 

anaka hewan. Adapun tambahan yang tidak ada 

kaitannya dengan rahn seperti upah dan hasil 

bumi, tidak termasuk bagian dari rahn, 

melaingkan murni milik rahin, dan tidak ada 

kaitannya dengan utang piutang karena hal 

tersebut adalah hasil transaksi anatara pemilik 

gadai dengan pihak lain, bukan timbul dari harta 

(rahn). Pendapat ini diikuti juga Malikiyah dan 

Syafi’iyah. 

2. Menurut Malikiyah semua tambahan yang timbul 

dari menyatu dengan dan tidak terpisah dari borg 

seperti lemak atau terpisah  tetapi merupakan 

hasil pengembang biakan, seperti anak kambing, 

termasuk kedalam rahn. Adpun tambahan yang 

tidak sesuai dengan kejadian dan bentuk marhun 

(borg), baik yang timbul dari borg seperti buah-

buahan dari pohon, maupun yang terpisah, 

seperti rumah dan hasi bumi, tidak termasuk 

marhun. 

3. Menurut Syafi’iyah, semua tambahan yang 

menyatu dengan rahn, yakni tambahan yang 

merupakan sifat, seperti gemuk,, besar, indah dan 

tumbuhnya buah, termasuk kedalam rahn. Hal 

tersebut karena tambahan tersebut mengikuti 

pokoknya (borg) dan tidak bisa dipusahkan dari 

borg. Adapun tambahan atau pertumbuhan yang 

terpisah dari borg seperti anak hewan, bulu, susu, 

telur,, atau sewa rumah, idak termasuk kedalam 

rahn. Dengan demikian tembahan tersbut milik 

rahin. Di samping itu, rahn adalah satu akad yang 
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tidak menghilangkan hak milik atas benda  yang 

digadaiakn, sehingga dengan demikian, tambahan 

yang sifatnya terpisah dari benda, tidak termasuk 

yang digadaikan. 

4. Menurut Hanabilah, semua tambahan dan 

penghasilan dari benda yang digadaikan (borg), 

baik yang menyatu dan terpisah, baik yang timbul 

dari rahn, atau tidak, merupakan bagian dari rahn 

(borg yang ada di tangan murtahin atau wakilnya, 

dan bisa dijual bersama-sama dengan benda 

pokoknya untuk membayar utang apabila 

diperlukan. Hal ini karena hubungan anatara 

utang dengan harta yang digadaikan ditetapkan 

berdasarkan akad, sehingga termasuk didlamnya 

tambahan dan manfaat. Dengan demikian, hokum 

tambahan dan manfaat tersebut sama dengan 

hokum atas rahn (borg) itu sendiri. 

F. Berakhinya Akad Gadai 

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini. 

1. Diserahkannya borg kepada pemiliknya. 

 Menurut jumhur ulama selain Syafi’iyah, akad gadai 

berakhir karena diserahkannya borg kepada 

pemiliknya (rahin). Hal ini terjadi karena gadai 

merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg 

dirasakan kepada rahin, maka jainan dianggap tidk 

berlaku, sehingga karena akad gadai menjadi berakhir. 

2. Utang telah dilunasi seluruhnya 

3. Penjualan secara paksa 

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu 

membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa 
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menjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual 

hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk 

melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya 

utang tersebut maka akad gadai telah berakhir. 

4. Utang telah dibebaskan oleh murtahi dengan berbagai 

macam cara termasuk dengan cara hiwaalah 

(pemindahan utang kepada pihak lain). 

5. Gadai telah di-fasakh (ditambahkan) oleh pihak 

murtahin walaupun tanpa persetuan rahin. Apabila 

pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap 

berlaku dan tidak batal. 

6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan 

meninggalnya rahin sebelum borg diterima oleh 

murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada’, seperti pailit, 

gila,, atau sakit keras membawa kepada kematian. 

7. Rusaknya borg (benda yang digaikan). Para ulama telah 

sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya 

borg (barang digadaikan). 

8. Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, 

hibah atau sedakah, apabila rahin atau murtahin, 

menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau 

menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing 

pihak maka akad gadai menjadi berakhir. 

Demikian pembahasan mengenai gadai (rahn), yang 

meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat-

syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, pertambahan 

barang yang digaikan dan berakhirnya akad gadai. 

G. Penyelesaian Gadai 

Untuk enjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan 

dlam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan 
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ketika gadai diucapkan, “apabila rahin tidak mampu melunasi 

utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun 

menjadi milik murtahin, sebagai pembayaran utang” sebab 

ada kemungkinan pada waktu pembayaran pada waktu yang 

ditentukan untuk membayar utang harga marhun lebih 

darpada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan 

rugina pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga 

harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan 

akan lebih besar jumlahnya daripada uatang yang harus 

dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.123 

Apakah syarat seprti di atas diadakan dalam akad gadai 

itu sah, tetapi syarat-syaratnya itu batal dan tidak perlu 

diperhatiakan. 

Jika pada waktu pembayaran yang telah ditentukan 

rahin belum membayar utangnya, maka hak murtahin adalah 

menjual marhun, pembelinya boleh  murtahin sendiri, atau 

yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada 

waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin 

hanyalah sebesar piutangnya, dengan ketentuan apabila 

harga penjualanmarhun lebih besar daripada jumlah utang 

maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya 

harga penjualan marhun kuran dari jumlah utang, maka rahin 

masih menanggung kekurangannya.124 

H. Riba dan gadai 

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang 

piutang, hanya saja dalam gadai ad jaminannya, riba akan 

 

123Hendi Suendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, 

Kedudukan harta, Hak Milik Jual beli, Bungan Bank dan Riba, Ijarah, 

Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika, Bisnis dan lain-lain., cet. 10. (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2010, h.110. 

124Ibid, h. 110. 
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terjadi dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus 

memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar 

utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, 

kemudian syarat tersebut dilaksanakan 

Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pad 

waktu yang ditentukan kemudian rahin menjual marhun 

dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada 

rahin, maka di sini juga telah berlaku riba. 

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang 

yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai 

dengan  waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang. 

Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada 

pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu 

melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual 

barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang 

tersebut. Apabila  ternyata ada sisanya maka sisa tersebut 

menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila 

harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka 

orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung 

sisa utangnya.125 

Demikian pembahasan mengenai gadai (rahn), yang 

meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat-

syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, pertama barang- 

barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai. 

I. Mekanisme Operasional dan Produk Pegadaian Syariah 

1. Mekanisme Gadai Sayariah Dalam Konteks Fikh 

  Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme 

yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme 

tersebut sudah dipenuhi maka pebuatan tersebut dapat 

 

125https://rumaysho.com/2318-riba-dalam-pegadaian.htm, l 

https://rumaysho.com/2318-riba-dalam-pegadaian.htm,%20l
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dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-

mekanisme tersebut disebut dengan rkun. Oleh karena itu 

gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-

rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut 

tidak terpenuhi syarta-syaratnya, maka perjanjian yang 

dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal. 

Dalam kitab al-Fiqh ‘Alaal-Mazahib al-Arabi’ah 

dinyatakan bahwa rukun gadai itu ada tiga yaitu : 

1)  Aqid (orang yang melakukan akad) yang meliputi : 

a. Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang 

(penggadai) 

b. Murtahin, yaitu orang yang berpiutang, yang 

memelihara barang gadai sebagai imbalan uang 

yang dipinjamkan (penerima gadai). 

2)  Ma’qud ‘alaih (yang diakadkan) yang meliputi dua 

hal yaitu : 

a. Marhun (barang yang digadaikan). 

b. Marhun bih (hutang yang karenanya diadakn 

gadai). 

 3)   Sigah (akad gadai).126       

Sedangkan menurut DR. Wahab az-Zuhaili 

mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah : 

1. Sigat akad ( Ijab qabul) 

2. Aqid (Penggadai dan penerima gadai). 

3. Marhun (barang gadaian). 

 

126Abd. Ar-Rahma>n al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘Ala> al- Mazahib al-

Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320. 
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4. Marhun bih (hutang).127  

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan 

ijab qabul saja yang merupakan rukun akad. Beliau 

berpendapat bahwa ijab qabul merupak hakekat dari akad.128 

2. Sigat Akad 

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara 

bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu 

dinyatakan. 

Ahmad Azhar Basyir mengatakan : 

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul 

dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya 

akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan 

pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan 

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya.129   

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan 

qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan 

kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang 

mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat 

diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan 

kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik 

itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang 

dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti 

yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy : 

 

127Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar 

al-Fkr, t.t), V: 183. 

128Abd. Ar-Rahma>n al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib …., II : 

320. 

129Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), h. 65. 
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Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara 

yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhaan kedua 

belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara 

kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah 

permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang 

berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah 

yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat 

menerangkan persetujuannya.130  

Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat 

yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya 

ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah 

menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.131  

a. Sigat secara lisan 

Merupakan cara alami seseorang untuk 

mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad 

dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara 

lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun 

mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus 

asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak 

yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan 

perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.  

b. Sigat akad dengan tulisan 

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk 

menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. 

Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka 

transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan 

terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca 

 

130Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: PT. 

Bulan Bintang, t.t), hlm: 21-22. 

131Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas….., hlm: 68. 
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surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak 

disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka 

qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan 

atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul 

supaya dilakukan sesuai dengan lamanya  tenggang 

waktu tersebut.132  

c.  Sigat akad dengan isyarat. 

Ini berlaku bagi mereka yang tidak dapat bicara atau 

bisu dan tidak dapat menulis. Jika orang tersebut 

dapat menulis, maka hendaknya dilakukan dengan 

menulis saja, karena keinginan yang dinyatakan 

dengan tulisan menyakinkan daripada dinyatakan 

dengan isyarat. 

d.  Akad dengan perbuatan. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa syarat sahnya 

gadai adalah hendaknya dalam akad gadai tidak 

ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan 

tujuan akad gadai itu. 

3) Aqid (Subyek gadai) 

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini 

penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai 

kedua belah pihak harus mempunyai keahlian 

(kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan 

tidak mah}jur ‘alaih (orang yang tidak cakap bertindak 

hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak 

yang bersangkutan orang gila atau anak kecil yang 

belum tamyiz, berdasarkan hadis Nabi saw. yang 

berbunyi : 

 

132Ibid., hlm: 68-70. 
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          133يي.يليق
Imam asy-Syafi’I melarang gadai yang dilakukan oleh 

anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, 

walaupun mendapat izin dari walinya, atas 

pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan 

harta mah}jur ‘alaih dengan digadaikan karena dua hal 

yaitu: 

a. Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki 

dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak 

mendapatkan biaya itu selain mengadaikan 

harta mah}jur ‘alaih. 

b. Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi mah}jur 

‘alaih.134    

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat 

yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu 

menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan 

orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti 

muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.135  

3) Marhun (obyek gadai) 

 Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan : 

 

133Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Bab Talaq al-Ma’tuhu Wa as}-

S}agiru wa an-Naimu (Beirut: Dar al-Fikr: t.t), I: 629, Hadis no. 651. Hadis 

riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Tha>lib. 

134Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘Ala>al- Mazahib al-

Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320. 

135Ibid., hlm: 327. 
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a. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan 

hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil 

manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara 

riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : 

pakarangan, rumah dan lain sebagainya.136  

Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci 

dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. 

Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis 

seperti kulit bangkai meski sudak disamak, juga 

menggadaikan babi dan anjing karena hewan 

tersebut tidak sah diperjualbelikan. 

b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan. 

   Imam as-Syafi’I mengatakan sebagai berikut : 

 Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut 

syara’ meskipun pada saat yang akan datang, 

seperti hewan yang masih kecil, dia boleh 

digadaikan sebab nantinya dapat diambil 

manfaatnya.137  

 Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh 

juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), 

kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak 

menggadaikan manfaat hak jalan. 

c.  Marhun berupa barang. 

Karena tidak boleh menggadaikan dengan 

pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, 

juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, 

karena tidak jelas bendanya. 

 

136Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang ….,  hlm: 53-54. 

137Abd. Ar-Rahma>n al- Jazi>ry, Kitab al-Fiqh….., hlm : 329 
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d.  Marhun adalah milik orang yang melakukan akad, 

baik barang maupun manfaatnya. 138  Salah satu 

persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh 

fuqaha ialah barang itu harus diserah terimakan, 

jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserah 

terimakan, agar terhindar dari unsur-unsur 

penipuan. 

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, 

dengan demikian burung di udara, ikan di laut, 

binatang yang di hutan dan sebagainya tidak 

memenuhi syarat untuk dijadikan obyek akad. 

Gadai merupakan bagian dari Mu’amalah, oleh 

karena itu gadai juga mengutif prinsip-prinsip 

muamalah antara lain : 

1. Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, 

menghindar dari unsur-unsur penganiayaan. 

2.  Dilakukan atas dasar suka sama suka.139  

4) Marhun bih. (hutang) 

Yang dimaksud marhu>n bih yaitu hutang yang karenanya 

diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah : 

a.  Penyebab penggadaian adalah hutang. 

b.  Hutang sudah tetap. 

c.  Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. 

     Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa 
khiyar, juga sah akad gadai pada al-ja’lu 

 

138Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang ….,  hlm: 53-54. 

139Asy-Syaukani, Nail al-Aut}a>r (Beirut: Da>r al-Fkr, t.t), IV: 264. 

Hadis riwayat asy-Syafi’I danad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi 

Zaib dari Ibn Syiha>b dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah. 
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(pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang 
kepada orang lain atas jasanya. 

d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan 
sifatnya. 

J. Mekanisme Operasional dan Produk Pegadaian Syariah 

a. Akad al-Qardh al-Hasan 

Dilakukan untuk usaha nasabah yang menginginkan 
untuk mengadaikan barangnya untuk keperluan 

konsumtif. Dengan demikian, nasabah (rahin) akan 
memberikan upah atau fee kepada pengadaian yang 
telah menjaga atau merawat. 

b. Akad al-Mudharabah 

Dilakukan untuk nasabah yang menginginkan untuk 

menggadaikan jaminannya untuk menambah modal 
usaha. Rahin akan memberikan bagi hasil kepada 
mutahhin sesuai dengan kesepakatan. 

c. Akad al-Muqayyabah 

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang 

bergerak dan kemudian, pegadaian menyimpan dan 

merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh 
pegadaian. Akibat yang timbul dari proses 
penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang 

meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya 
perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan.140  

K. Produk Pegadaian 

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, 

calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan 

berikut: 

 

140Iska, Syukri. Rizal. 2005. Lembaga Keuangan Syari’ah. 

(Batusangkar: STAIN Batusangkar Press. 
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a.  Membawa fotokopy KTP atau identitas lainnya (SIM, 

Paspor, dan lain-lain) 

b.  Mengisi formulir rahn 

c.  Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak 

seperrti: 

1)    Perhiasan emas, berlian 

2)    Kendraan bermotor 

3)    Barang-barang elektronik 

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (marhun 

bih) dilakukan melalui tahapan berikut: 

a.  Nasabah mengisi formulir permintaan rahn 

b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang 

dilampiri dengan fotokopy, identitas serta barang 

jaminan ke loket 

c.  Petugas pegadaian menaksir (marhun) anggunan yang 

diserahkan 

d Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% 

dari taksiran marhun 

e.  Apabila disepakati pinjaman, nasabah menanda tangani 

akad dan menerima uang pinjaman 

L. Produk ARRUM 

ARRUM merupakan singkatan Ar-rahn untuk usaha 

mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para 

pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan 

prinsip syariah. Untuk memperoleh pembiayaan produk 

ARRUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa 

persyaratan: 
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a. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil 
dimana usahanya telah berjalan  

b. minimal 1 tahun 

c.  Memiliki kendaraan bermotor sebagai anggunan 

pembiayaan 

d.  Calon nasabah harus melampirkan : 

1)  Fotokopy KTP dan KK 

 2)  Fotokopy KTP suuami istri 

 3)  Fotokopy surat nikah 

 4)  Fotokopy dokumen usaha yang sah 

 5)  Asli BPKB kendaraan bermotor 

 6)  Fotokopy rekening koran atau tabungan (jika ada) 

 7)  Fotokopy pembayaran PBB 

 8)  Fotokopy laporan keuanngan usaha 

e.  Memenuhi kriteria kelayakan usaha 

1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM 

2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, anggunan 

serta dokume pendukung lainnya yang terkait 

3) Petugas pegadaian memeriksa keaksahan dokumen-

dokumen yang dilampirkan 

4) Petugas pegadaina melakukan survei analisis 

kelayakan usaha serta menaksir agunan 

5) Penanda tanganan akad pembiayaan 

6) Pencarian pembiaayaan141 

 

141Sudarsono, Heri. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 

Deskripsi dan Ilustrasi.  (Yogyakarta: Ekonosia) 
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M. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dengan 

Pegadaian Konvensional 

a. Persamaan 

 1)    Hak gadai atas pinjamaan 

2)    Adanya agunan sebagai jaminan utang 

3)    Tidak boleh mengambil manfaat barang yang 

digadaikan 

4)    Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para 

pemberi gadai 

5)    Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang 

yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. 

b. Perbedaan 

1) Rahn dalam hukum islam dilakukan secara suka rela 

atas dasar tolong menolong tanpa mencari 

keuntungan sedangkan gadai menurut hukum 

perdata disamping berprinsip tolong menolong juga 

menarik keuntungan denagn cara menarik bunga 

atau sewa modal. 

2) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada 

benda yang bergerak sedamgkan dalam hukum 

islam, rahn berlaku pda aseluruh benda, baik harus 

bergerak maupun yang tidak bergerak. 

3) Dalam rahn tidak istilah bunga. 

4) Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui 

suatu lembaga yang di indonesia disebut perum 
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pegadaian, rahn menurut hukum islam dapat 

dilaksanakan tanpa suatu lembaga.142   

  

 

142Soemitra, Andri. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 

(Jakarta: Kencana). 
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