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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B be ب

 Ta T te خ

 Sa S es (dengan titik di  atas) ز

 Jim J je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R er س

 Zai Z zet ص

 Sin S es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain „ Apostrop terbalik„ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ن

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ى

ّ Wau W we 

ٍ Ha H ha 

 Hamzah , apostop ء

ٕ Ya Y ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A a َـ

 Kasrah I i ِـ

 Dammah U u ُـ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

ٕ 

Fathah dan ya Ai 

 

a dan i 

 

ّ  

Fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ َٕ ...

Fathah dan alif 

 

a 
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atau ya  a dan garis di atas 

ٕ  

Kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

Dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ٕ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah(هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA   :      HIKMAH FAUZIAH 

NIM   :      10100116034 

JUDUL SKRIPSI  :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI 

“MORI MASA” ( Studi Kasus di Kelurahan Pota, Kecamatan 

Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur  NTT) 

 
Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai “Mori Masa”. 
Gadai “Mori Masa” adalah transaksi pinjam meminjam antara seorang penggadai 
(Debitur/rahin) dengan seorang penerima gadai (kreditur/murtahin) dengan 
memberikan jaminan sawah atau kebun tanpa ada penentuan batas waktu 
pengembalian. Syarat dari gadai “Mori Masa” adalah objek jaminan (agunan/marhun) 
tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak kreditur minimal satu tahun, selama pihak 
debitur/rahin belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak kreditur bebas 
untuk memanfatkan sawah atau kebun tersebut dan hasil pengelolaan atas sawah itu 
sepenuhnya untuk murtahin. Hal ini kiranya yang mendorong penyusun mengadakan 
penelitian yang lebih mendalam mengenai sistem gadai “Mori Masa” di Kelurahan 
Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur untuk dibahas dan 
dianalisa dalam tinjauan hukum Islam. 

Jenis penelitian dalam skripsi adalah penelitian lapangan ( field research) 
dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa 
pihak yang bersangkutan mengenai gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota, 
Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. kemudian ditinjau 
berdasarkan prinsip hukum Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip 
Islam dalam transaksi gadai “Mori Masa” pada masyarakat Kelurahan Pota 
Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan belum 
sesuai dengan norma-norma syariah karena terdapat unsur ketidakadilan (eksploitasi). 
Berdasarkan pengamatan penyusun, adat istiadat yang ada di Kelurahan Pota yaitu 
gadai “Mori Masa” telah jauh menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam ajaran 
hukum Islam, yakni dalam hal pemanfaatan jaminan gadai yaitu sawah/kebun. Oleh 
karena itu adat ini tidak boleh dipraktekkan apalagi dijadikan sebagai jalan pintas jika 
ingin melakukan transaksi pinjam meminjam karena gadai “Mori Masa” bertentangan 
dengan hukum Islam dan merupkan suatu sistem yang tidak dapat ditolerir 
keharamannya jika dilakukan. 

Masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 
Timur-NTT terkhusus kepada pemuka agama, tokoh masyarakat, dan para ulama, 
harus lebih memperhatikan aturan-aturan hukum Islam dalam melakukan segalah hal 
khususnya dalam melakukan akad gadai “Mori Masa”. Sebaiknya akad ini tidak lagi 
digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan pinjaman. Akad ini membuka peluang 
untuk melakukan perbuatan dosa, karea sistemnya yang sangat bertentangan dengan 
syara‟ dan mengandung keharaman riba yang tidak dapat ditolerir lagi. dalam hal 
pemanfaatan dan pengambilan hasil pengolahan tanah jaminan oleh pihak murtahin 
seharusnya hanya terbatas pada pemotongan biaya perawatan saja dan diberlakukan 
sistem bagi hasil atas pengeolahan tanah jaminan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara garis besar sistematika ajaran Islam dapat dibagi  menjadi tiga bagian 

yaitu aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek syariah. Aspek akidah mengatur 

tentang hubungan kerohanian manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah 

keimanan dan ketakwaannya. Aspek akhlak adalah aktualisasi dari keyakinannya 

kepada Allah swt. dan kepatuhannya melaksanakan aturan-aturan yang 

diperintahkan oleh  Allah, dan yang terakhir adalah aspek syariah merupakan aturan 

kehidupan yang bersumber dari Allah, meliputi berbagai aspek kehidupan bagi umat 

manusia termasuk kegiatan ekonomi. 

Umat Islam diwajibkan menjalankan ajaran syariah dalam segala aspek 

kehidupan, baik dalam berhubungan vertikal atau berhubungan dengan Tuhan 

(ibadah mahdhah) maupun hubungan dengan sesama makhluk (muamalah). Aturan 

teknis dalam pelaksanaan syariah sering disebut dengan fikih. Fikih secara garis 

besar terbagi dalam dua kategori, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih 

ibadah adalah suatu ketentuan yang memberikan pedoman mengenai pelaksanaan 

kepatuhan seseorang kepada Allah swt. secara vertikal, seperti sholat, puasa,zakat 

dan lain-lain. Sedangkan fikih muamalah adalah suatu ketentetuan yang berkaitan 

dengan segala tindakan manusia yang menyangkut persoalan dunia (horizontal) atau 

hubungan manusia dengan manusia yang lain mislanya dalam masalah ekonomi, 

politik, sosial, budaya, dan lain-lain.
1
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Indonesia dikenal sebagai  negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia. Hal ini yang kiranya turut menyebabkan tumbuh suburnya prinsip-prinsip 

keislaman, termasuk prinsip ekonomi berbasis islam atau sering disebut dengan 

prinsip ekonomi syariah. Mencapai tingkat diskursus Ekonomi syariah  berkembang 

sangat pesat bahkan dikawasan Asia Tenggara juga ditingkat Nasional. 

Thomas Khun menyatakan bahwasannya setiap sistem ekonomi mempunyai 

inti paradigma. Inti paradigma ekonomi Islam (syariah) bersumber dari al-Qur‟an dan 

Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. 

Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan 

ekonomi Insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran 

manusia. (Qardhawi) 

 Menurut Qardhawi sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi 

lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka 

ragam, tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, 

kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang 

penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu 

menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena 

perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya menguraikan secara rinci pada 

masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan.
2
 

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem 

keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sub sistem dari sistem 

keuangan syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara 

                                                           
2
Khozin Zaki, Sistem Ekonomi Islam (Powered: by Academia, 2019) 

https://www.academia.edu/28838287/MAKALAH_SISTEM_EKONOMI_ISLAM 
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keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari 

nilai-nilai islam (syariah) dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas bahwa konsep ekonomi syariah meletakan nilai-nilai Islam (al-Qur‟an dan 

Sunnah) sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya 

merealisasikan niali-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara 

lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah 

Islam. Berbagai lembaga keuangan syariah (LKS) ini seperti perbankan, asuransi, 

dana pensiun, pegadaian, pasar modal, baitul maal wattanwil-BMT, akan memiliki 

pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan 

mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya 

sebagai lembaga intermediary untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip 

Islam.
3
 

Dalam menghadapi krisis saat ini permasalahan dibidang perekonomian 

menyebabkan kegelisahan dikalangan masyarakat terutama lapisan masyarakat kelas 

bawah dan menengah yang berpenghasilan rendah. Mereka mencari jalan keluar 

untuk mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial yaitu kebutuhan 

yang mendadak akan uang tunai, seperti untuk biaya hidup, pendidikan anak, 

perawatan rumah sakit, dan keperluan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 

Mereka terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang sebagai pegangan 

sekirannya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan yang populer disebut 
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dengan nama gadai. Gadai dipandang memiliki resiko yang rendah dengan tata cara 

pemberian pinjaman yang sederhana.
4
 

Dalam konsep hukum Islam gadai dikenal dengan istilah al-Rahn. Istilah rahn 

dalam perbankan di Indonesia disebut dengan kata “agunan”. Ulama Syafi‟iyyah 

brpendapat bahwa al-Rahn adalah “ja‟lu ainin yajuzu bay‟uha washiqatan badaynin 

yustaufa minha „inda ta‟adhuriwafaihi “ menjadikan suatu barang yang bisa dijual 

sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup 

membayarutangnya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan 

suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan shara‟ sebagai jaminan 

utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang 

tersebut.
5
 

Rahn dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan seperti yang 

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah pasal 1 poin 26 bahwa “ agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank 

Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima 

fasilitas. 

Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, 

yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 
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utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan 

piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan 

pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 

pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 

setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Gadai memiliki ciri 

sebagai berikut, (1) gadai diberikan atas benda bergerak; (2) gadai harus dikeluarkan 

dari penguasaan pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk 

memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur; (4) gadai memberikan 

kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut. 

Karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai 

barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, dan tanggungan.
6
 

 Pengertian gadai dalam pasal ini mengandung arti yang sangat luas, tidak 

hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, akan tetapi juga 

mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur 

eksekusi barang gadai tersebut apabila debitur lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

Rahn (gadai) sebagai moda pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan 

barang berharga untuk memperoleh utang dan yang dapat digunakan untuk pelunasan 

utang tersebut, apabila utang tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah 

disetujui. Pada waktu debitur tidak dapat membayar kembali utang tersebut, maka 

barang yang digadaikan tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak 

dan apabila dari penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, 

maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan (Khir, 
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Gupta, dan Shanmugam, 2009 :187). Dengan demikian, rahn tidak ada bedanya 

dengan gadai menurut hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata di Indonesia.
7
 

Syarat rahn (agunan) atau dalam istilah fikih disebut “al-marhun” menurut para 

ahli fikih, adalah sebagai berikut: 

a. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. 

b. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah 

Islam, sehubungan dengan itu, misalnya khamar (minuman keras), karena tidak 

bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah islam, maka barang yang 

demikianitu tidak boleh dijadikan agunan. 

c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik). 

d. Agunan itu milik yang sah dari debitur sendiri. 

e. Agunan itu tidak terkait dengan hak otang lain (bukan milik orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya). Dalam praktik perbankan konvensional, agunan 

kredit boleh milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut 

adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal yang 

demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang 

menjadi agunan seyogyanya ditempuh dengan menggunakan prinsip kafalah. 

f. Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam bebrapa 

tempat. Dalam praktik perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan kredit 

adalah barang yang bertebaran diberbagai lokasi. Hal tersebut sejalan dengan 

ketentuan KUH Perdata.  
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g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun 

manfaatnya. 

h. Disamping syarat-syarat diatas ulama fikih sepakat menyatakan bahwa rahn itu 

baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan itu secara hukum 

sudah berada ditangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh 

debitur.Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah 

dan tanah maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, ttapi cukup 

sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditur.
8
  Syarat 

yang terakhir merupakan syarat kesempurnaan transaksi rahn, oleh ulama fikih 

menyebut syarat ini sebagai al-qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara 

hukum oleh kreditur). Setelah agunan tersebut dikuasai oleh kreditur, maka 

akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Alasannya karena utang tersebut 

terikat dengan agunan, yaitu apabila utang tidap dapat dilunasi oleh debitur, 

maka agunan dapat dijual oleh kreditur dan pelunasan utang tersebut dibayar 

dari hasil penjualan agunan itu. Apabila dari hasil penjualan agunan tersebut 

masih ada kelebihan uang setelah dipotong untuk melunasi utang debitur, maka 

kelebihan hasil penjualan agunan itu wajib dikembalikan oleh kreditur kepada 

pemiliknya.
9
 

Dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada 

hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muammalah, dimana sikap 

menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadis Rasulullah 

Saw. Dari Ummul Mu‟min „Aisyah ra Yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana 
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nampak sikap menolong antara Rasulullah saw. dengan orang Yahudi saat Rasulullah 

saw. menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, 

hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan 

pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun (agunan) 

sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan 

multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman yang berbasis syariah, hanya memperoleh 

imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun 

(agunan), maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi 

konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan rahn 

sebagai produk pembiayaan memperoleh bagi hasil dari usaha rahn yang 

dibiayainya.
10

 

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal Indonesia, yang 

bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada 

masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang 

perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam 

praktiknya belum terlepas dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Misalnya 

praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai “Mori Masa”. Gadai 

Mori Masa adalah adalah suatu sistem gadai dimana  seseorang (kreditur) 

meminjamkan uangnya kepada seseorang  yang  membutuhkan uang (debitur) dengan 
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jaminan sawah atau kebun tanpa batas waktu pengembalian, dengan syarat objek 

jaminan (agunan) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak kreditur minimal satu 

tahun, selama pihak kreditur belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak 

kreditur bebas untuk memanfatkan sawah atau kebun tersebut. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh bapak Drs. Ahmad ZM  sebagai berikut: 

 

 Loa ne nggahi gade Mori Masa ke  bune pemberian bantuan ma wau ndadi 
adat kebiasaan dei rasa ndai ke. Ndadi contoh na gade Mori Masa re ndake 
nahu mbei dei ngomi dana (tolo labo nggaro) ne sepe kai se sampuru juta, 
dengan catatan tara batas waktu ne cola ma nahu se re, minimal samba,a mpa 
ngaha ma ngomi dana re, wara si se nahu setelah samba,a ede maka nahu loa 
kembali se ngomi dan weha kembali dana nahu re, nggara si sebaliknya nahu 
tara se ne tebus kai dana nahu re maka dana re bebas kani ma ngomi tanpa 
batasan waktu. Sebenarnya tara jauh beda labo gade ma dei pegadaian ka ni,  
nggara si gade dei pegadaian ka adalah gade yang ditetapkan suku bunga na 
dan ditetapkan jangka waktu na, maka gade mori masa ke wati ditetapkan suku 
bungu na, tetapi jaminan (tolo labo nggaro) akande loa kani ma dou mantau se 
re terserah ne au na dan tara batas waktu ne kembali se ma sepe ma ndai kand, 
nggara wara si se ndai ne cola re maka kembali dana re tapi ma biasa kai re 
samba,a wau kani ma dou ma ntau se dana ampo loa cola mbali ma ndai. 
Ndadi masalahna sekarang ke apakah dalam islam loa atau wati  
memanfaatkan  jaminan dalam hal pinjam meminjam ke?.  
 

Drs. Ahmad ZM menjelaskan bahwa gadai Mori Masa ini dapat dikatakan 

sebagai sistem pemberian bantuan yang sudah menjadi adat kebiasaan di daerah 

tersebut. Jadi contoh dari gadai Mori Masa itu adalah misalnya saya memberikan 

kepada anda tanah (sawah dan kebun) untuk dipinjamkan uang sebanyak sepuluh 

juta, dengan syarat tidak disepakati kapan saya mengembalikan uang tersebut dan 

anda dapat memanfaatkan tanah itu minimal satu tahun, jika saya sudah mempunyai 

uang setelah waktu satu tahun itu maka saya bisa mengembalikan uang anda dan 

sebalikanya anda mengembalikan tanah saya, akan tetapi jika sebaliknya saya belum 

mempunyai uang untuk menebus tanah itu maka tanah tersebut bisa anda manfaatkan 

sampai saya memiliki uang untuk membayar utang saya. Sebenarnya gadai Mori 
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Masa ini tidak jauh beda dengan gadai pada umumnya yang terjadi di pegadaian, jika 

dalam pegadaian pada umumnya gadai itu ditetapkan suku bunganya dan disepakati 

mengenai jangka waktu pengembalaian utang tersebut maka beda halnya dengan 

gadai Mori Masa tidak ditetapkan suku bunga tetapi jaminan atas utang (sawah 

dan/atau kebun) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang (kreditur) dan 

tidak disepakati waktu pengembalian utangnya, jika penerima utang (debitur) sudah 

mempunyai uang untuk menebus utang tersebut maka dia dapat langsung 

membayarnya dan mengambil kembali sawah dan/atau kebunnya itu, tetapi jika 

sebaliknya maka pihak pemberi utang (kreditur) bisa memanfaatkan sawah dan/atau 

kebun tersebut  sampai pihak penerima utang (debitur) memiliki uang untuk melunasi 

utangnya, berdasarkan kebiasaan jaminan (sawah dan/atau kebun) tersebut 

dimanfaatkan selama satu tahun dulu oleh pihak pemberi utang (kreditur) baru bisa 

ditebus kembali oleh pihak penerima utang (debitur). Jadi permasalahannya sekarang 

apakah dalam Islam memperbolehkan atau tidak memanfaatkan jaminan dalam 

transaksi gadai ini?
11

 

Selain bapak Drs. Ahmad ZM juga ada bapak H. Abdullah Dg Mantara selaku 

masyarakat yang terlibat langsung dalam gadai Mori Masa beliau mengatakan 

bahwa:  

 jadi baun nahu memilih gade mori masa ke ne sepe kai se, karena selain gade 
Mori Masa ke adalah kebiasaan ma wara dei rasa dan wau ndadi tradisi dalam 
hal ne sepe se dan juga tara ngu,u nga,e ne urus na, dibandingkan ndai sepe se 
dei Bank ka  na,e lalo uri na, wa,u mboto persyaratan na ma ngeri wali ku losa 
se na re. kemudian gade Mori Masa ke loa bantu kai nami ma butuh se ke 
supaya dana (tolo labo nggaro)me jamin kain re tara landa hanya karena 
butuh poda se re,  karena dei gade Mori Masa ke  hanya mbei kau ngaha mpa 
dei dou ma ntau se ka sampe nami ma sepe se re wara se ne tebus kai dana re 
kembali, meskipun dan re ngaha ma dou ma ntau se tanpa batas waktu tapi 
dana re loa pu kembali dei nami sampe nami wara se ne tebus kai conggo 
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kande, iyo ni wara ja ku rugi na karna kadang sedoho ngaha dana nami re 
ngguda kai bawa ro atau ngguda kai  fare re loa raka hasil ma berlipat-lipat si 
dari se ma conggo ma nami kande, tapi ne kabune du minimal dana nami re 
tara sita ne ndadi ntau sadoho bune rawi bank ka nggara ngeri cola cicilan.  

Beliau mengatakan bahwa “ mengapa saya memilih gadai Mori Masa sebagai 

wadah untuk meminjam uang, karena gadai MoriMasa ini adalah kebiasaan yang 

ada di daerah tersebut yang sudah menjadi tradisi jika ingin meminjam uang selain 

itu juga tidak rumit untuk mengurusnya, dibandingkan jika kita meminjam uang di 

Bank yang sangat rumit sekali, persyaratan yang banyak dan membutuhkan waktu 

yang lama untuk uang itu bisa cair. Kemudian gadai Mori Masa ini dapat membantu 

kami yang membutuhkan uang agar tanah (sawah dan/atau kebun) sebagai 

jaminannya tidak sampai dijual hanya karena kami tidak dapat menebusnya nanti, 

karena dalam gadai Mori Masa ini hanya memberikan hak untuk memanfaatkan 

tanah (sawah dan/atau kebun) itu kepada si pemilik uang (kreditur) sampai kami 

memiliki uang untuk menebus kembali tanah tersebut,  meskipun pemilik uang 

memanfaatkan tanah tersebut tanpa batasan waktu  tetapi tanah tersebut masih bisa 

kembali kami miliki sampai kami mempunyai uang untuk membayar utang kami. 

Rugi itu pasti ada, karena terkadang selama mereka (si pemilik uang) memanfaatkan 

tanah (sawah dan/atau kebun) tersebut baik itu untuk menanam bawang merah, 

menanam padi mereka mendapatkan hasil yang berlipat-lipat dari uang yang kami 

utang, tapi biar bagaimanapun tanah kami itu tidak disita atau berubah hak 

kepemilikan atasnya seperti yang dilakukan oleh Bank jika telat membayar cicilan.
12

 

Berdasarkan semua permasalahan yang tersebut di atas sangat menggangu 

pikiran penulis, apakah permasalahan seperti ini tidak ubahnya seperti seorang 
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rentenir dan juga mengandung  riba, padahal hakikat dan fungsi dari hadirnya gadai 

(rahn) ini adalah semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan dengan 

mengambil sebuah jaminan tanpa mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa syarat kesempurnaan rahn itu 

adalah apabila ada kelebihan uang atas hasil penjualan atau penggunanan barang 

agunan tersebut setelah dipotong untuk melunasi utang pihak debitur  maka harus 

dikembalikan kepada pihak debitur. Lalu apakah gadai Mori Masa ini merupakan 

produk yang dihalakan oleh hukum Islam, dengan sistem yang sangat merugikan 

pihak debitur dan mengadung unsur riba, dimana pihak kreditur mengambil 

keuntungan komersil atas agunannya. 

Berkaitan dengan permasalahn diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengkajinya lebih mendalam didalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “ 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Mori Masa (Studi Kasus 

Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, 

NTT). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penilaian agar jelas ruang yang akan 

diteliti.  

Seperti diketahui bersama prinsip gadai dalam Islam  adalah  pertama, Prinsip 

Tauhid dimana ketaatan kepada Tuhan diletakan pada posisi puncak,sedangkan 

manusia dan alam diletakan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Kedua, 

Prinsip Tolong Menolong ( Ta‟awun) dimana prinsip ini berorientasi pada sosial 

yaitu bagaiman seseorang saling membantu meringankan beban saudaranya yang 
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sedang membutuhkan. Ketiga Prinsip Bisnis (Tijarah), prinsip ini menjadi pedomana 

dalam usaha pegadaian sepanjang masa, yang dimana didasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah yaitu (1) keridhaan kedua belah pihak ,(2) adil dalam proporsi keuntungan (3) 

merupakan usaha-usaha yang halal (4) tidak mengandung gharar (ketidakpastian).
13

 

Apakah sistem “Gadai Mori Masa” yang dipraktikan oleh masyarakat Pota 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut diatas  atau tidak. Oleh karena itu, 

penulis memfokuskan penelitian ini terhadap bagaimana tinjauan hukum Islam 

menanggapi sistem “ Gadai Mori Masa” yang dipraktikan oleh masyarakat Pota. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Tinjauan Hukum Islam adalah Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan 

mengenai efek yang kehendaki oleh al-Qur‟an dan Sunnah dalam suatu 

perbuatan baik itu hubungan kepada Allah ataupun hubungan dengan 

sesama, atau suatu ketentuan yang didasarkan pada al-Qur‟an (Allah swt)  

dan Sunnah (Rasulullah saw) atas suatu perbuatan. 

b. Gadai Mori Masa adalah suatu akad utang piutang sawah/kebun antara 

seorang penggadai (debitur/ pemilik sawah) dengan seorang murtahin 

(kreditur/ orang yang berpiutang), dimana seorang yang berpiutang 

(kreditur) memilik hak penuh atas jaminan (sawah/kebun) yang diserahkan 

oleh seorang yang berutang (debitur) dengan waktu yang tidak terbatas, yaitu 

dalam hal mengola dan menghasilkan sesuatu sampai utang tersebut lunas. 

 

                                                           
13

 Dr. Mardani,  Hukum Sistem Ekonomi Islam  (Cet. I, Jakarta,  PT: RajaGrafindo Persada, 

2015) h. 21 
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C. Rumusan Masalah 

Untuk mengarahkan pada penelitian ini, maka perlu dibatasi ruang lingkupnya. 

Agar pembahasannya tidak melebar maka akan dirumuskan masalahnya. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan 

masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana konsep gadai Mori Masa yang dipraktekan oleh masyarakat 

Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai 

Timur? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Gadai Mori Masa yang 

dipraktikan oleh masyarakat Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi 

Rampas, Kabupaten Manggarai Timur? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan pencarian dan penelusuran terhadap literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, ditemukan  beberapa hasil 

penelitian dan literatur yang relevan dengan penelitian ini  diantaranya; 

DarsonoAli Sakti, dkk dalam buku berjudul “Dinamika Produk dan Akad 

Keuangan Syariah Di Indonesia”, dimana buku ini membahas tentang teori yang 

cukup komprehensif sebagai landasan dalam praktik keuangan syariah serta 

bagaimana dinamika dilapangan baik yang terkait dengan produk maupun akad yang 

lebih sesuai dengan produknya. 
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Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, dalam buku tahun 2015 berjudul “ Perbankan 

Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya” yang membahas mengenai 

berbagai aspek tentang semua produk perbankan syariah secara analitis dan yuridis. 

Ermi Suhasti Sy, dalam jurnal tahun 2003 berjudul “ Operasionalisasi 

Pegadaian Dalam Perspektif Islam. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaiman cara kerja 

pegadaian dalam kacamata Islam. 

DR. Andri Soemitra, M.A. dalam buku berjudul “ Bank dan Lembaga 

Keuangan Syariah”. Buku ini secara khusus membahas konsep dan praktik  Bank dan 

Lembaga Keuangan Syariah terutama yang berkembang di Indonesia. 

Dr. Ade Sofyan Mulazid dalam buku tahun 2016 berjudul “ Kedudukan Sistem 

Pegadaian Syariah” yang dimana membahas tentang deskripsi teori dan praktik 

pegadaian syariah di Indonesia, yang memfokuskan pada 4 sub  pembahasan pertama, 

Gadai dalam Islam. Kedua, Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT 

Pegadaian (Persero). Ketiga, Peraturan Perundang-Undangan Unit Pegadaian Syariah. 

Keempat, Politik Hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah. 

Rahmat Syafei, dalam jurnal berjudul  “Prinsip Gadai (Rahn) Berdasarkan 

Syariah Hukum Islam”, dan Khozin Zaki, dengan makalah berjudul ”Sistem Ekonomi 

Islam”, 

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, dalam buku berjud “ Hukum Perbankan 

Syariah” yang dimana membahas dengan detail tentnag hukum-hukum dalam 

perbankan syariah dengan merujuk kepada  hukum terkini disertai dengan fatwa MUI 

mengenai perbankan syariah. 

M. Ali Hasan, dalam buku berjudul “ Berbagai Macam Transaksi dalam Islam 

(Fiqh Muamalat)”, buku ini membahas mengenai seluruh aspek transaksi (akad) 
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bisnis menurut ajaran Islam. Di dalamnya diuraikan hak dan kewajiban serta konsep 

dan seluk beluk aturan dalam transaksi bisnis yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan berdasarkan ajaran Islam, mulai dari akad jual beli, konsep harta, kerja 

sama usaha, bank, gadai, saham, makelar, dan lain sebagainya.  

Penelitian yang akan penulis bahas dalam skripsi adalah berjudul “Tinjauan 

HukumIslam Terhadap Sisitem Gadai Mori Masa di Pota Kelurahan Pota, 

Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur”. Mengingat bahwa judul 

ini belum ada yang membahasnya dalam sebuah karya ilmiah, dan beberapa rujukan 

diatas hanya membahas mengenai gadai dalam perspektif hukum Islam serta prinsip-

prinsip gadai dalam kacamata Islam, maka disini penulis tertarik mengkaji mengenai 

pelaksanaan sisitem gadai mori masa secara terperinci apakah sesuai dengann 

ketentuan syariah atau tidak, agar masyarakat dapat mengetahui sistem gadai menurut 

ketentuan Islama dan halal dipraktikkan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan studi pada perguruan 

tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada 

aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini 

bertujuan: 

a) Untuk mendeskripsikan konsep gadai Mori Masa yang dipraktikan oleh 

masyarakat Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 

Manggarai Timur. 



17 
 

 
 

b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem Gadai Mori Masa 

di Pota, Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai 

Timur. 

2. Manfaat Penelitian adalah sebgai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat yang ada di 

Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur 

yang ingin melakukan gadai Mori Masa. 

b) Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu Syariah di bidang muamalah, khususnya dalam 

menyelesaikan permasalahan gadai Mori Masa. 

c) Menambah literatur tentang perkembangan hukum khususnya dibidang 

perekonomian Islam dalam hubungan dengan lembaga keuangan syaraiah 

yaitu gadai (Rahn). 

2) Manfaat Praktis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya tentang 

perekonomian dalam hubungannya dengan gadai. 

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat pota mengenai sistem gadai yang sesuai dengan ketentuan 

syariah, juga untuk  penulis yang ingin meneliti lebih lanjut pokok 

permasalahan yang dibahas.   

  

 

 



18 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Ketentuan Umum Tentang Gadai (Mori Masa) 

Semua manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan 

merupakan makhluk individu melainkan makhluk sosial yang harus bermasyarakat 

antara satu dengan lainnya. Sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk 

mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadilah proses 

muamalah seperti adanya praktek gadai. 

Pada zaman dulu, tuntutan hidup manusia tidak sebanyak sekarang ini. 

Sekarang banyak orang tergoda melihat berbagai teknologi modern dan ingin pula 

memilikinya. Kerena pengaruh lingkungan, ada orang yang memaksakan dirinya 

untuk mendapatkannya, walaupun pada hakikatnya belum dapat terjangkau. 

Di dalam kehidupan ini, terkadang orang mengalami kesulitan, untuk 

mengatasi kesulitan itu, mereka terpaksa melakukan transaksi pinjam meminjam 

dengan pihak lain (gadai). Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai 

dengan jaminan (Koleteral). 

Menghadapi krisis saat ini permasalahan dibidang perekonomian menyebabkan 

kegelisahan dikalangan masyarakat terutama lapisan masyarakat kelas bawah dan 

menengah yang berpenghasilan rendah. Mereka mencari jalan keluar untuk 

mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial, yaitu kebutuhan yang 

mendadak akan uang tunai, seperti untuk biaya hidup, pendidikan anak, perawatan 

rumah sakit, dan keperluan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Mereka 

terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang sebagai pegangan 

sekirannya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan, yaitu melalui transaksi 
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gadai. Gadai dipandang memiliki resiko yang rendah dengan tata cara pemberian 

pinjaman yang sederhana.
14

 

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem 

keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sub sistem dari sistem 

keuangan syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara 

keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari 

nilai-nilai islam (syariah) dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas bahwa konsep ekonomi syariah meletakan nilai-nilai Islam (al-Qur‟an dan 

Sunnah) sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya 

merealisasikan niali-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara 

lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah 

Islam. Berbagai lembaga keuangan syariah (LKS) ini seperti perbankan, asuransi, 

dana pensiun, pegadaian, pasar modal, baitul maal wattanwil-BMT, akan memiliki 

pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat yaitu mendorong dan 

mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya 

sebagai lembaga intermediary untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip 

Islam.
15

 

Gadai merupakan suatu hal yang memiliki nilai soial yang sangat tinggi, 

terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan gadai unsur tolong menolong dan amanah 

                                                           

14
Ermi Suhasti Sy, Operasional Pegadaian dalam Perspektif Islam. 

https://www.slideshare.net/mobile/robertadam9/ermi-suhasti-sy-operasionalisasipegadaian-dalam-

islam (30 September 2019) 

15
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek 

Hukumnya  (Cet. II, Jakarta, Kencana,  2015)  h. 364  

https://www.slideshare.net/mobile/robertadam9/ermi-suhasti-sy-operasionalisasipegadaian-dalam-islam%20(30
https://www.slideshare.net/mobile/robertadam9/ermi-suhasti-sy-operasionalisasipegadaian-dalam-islam%20(30
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menjadi unsur pokok yang ditentukan dalam agama Islam agar kepentingan 

keduanya, yaitu rahin dan murtahin bisa terlaksana dengan baik. 

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. 

Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, utang-piutang. Dalam 

suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang 

dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman 

dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah jaminan 

atau agunan. Agunan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang yang 

dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai penggadai menyerahkan barang-barang yang 

akan digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. 

Di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, 

NTT ada cara gadai yang disebut dengan gadai Mori Masa yang menjadikan 

sawah/kebun sebagai agunan (marhun). Banyak terjadi di daerah tersebut, bahwa 

sawah/kebun yang dijadikan sebagai agunan (marhun) akan lansung dimanfaatkan 

oleh kreditur (murtahin) dan hasil dari pemanfaatan atas sawah/kebun tersebut 

sepenuhnya dikuasai oleh kreditur, misalnya hasil panen padi, jagung dan bawang 

merah akan menjadi milik kreditur sampai debitur bisa mengembalikan uang 

pinjamannnya tadi. Mengenai pengembalian utang debitur dalam praktek gadai Mori 

Masa diatur berdasarkan perjanjian antara  kreditur dan debitur.  

Untuk memahami dari berbagai aspeknya dapat dilihat pada pengertian sebagai 

berikut: 
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B. Pengertian Gadai 

Gadai menurut bahasa berati menggadaikan, merunggukan, atau jaminan. 

Istilah gadai dalam fiqih Islam disebut rahn.
16

 Kata rahn berasal dari bahasa Arab 

“rahana-yarhanu-rahnan”yang berati menetapkan sesuatu.
17

 Secara bahasa menurut 

Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) pengertian al-rahn adalah ats-

tsubut wa ad-dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”.
18

hal ini sesuai dengan firman 

Allah swt. dalam Qs Al-Muddatsir/74:38: 

             

Terjemahnya: 
 Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

19
 

 

Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang 

dijadikan penangguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang 

tersebut boleh dijual jika utang tidak dapat dibayar, hanya saja penjual itu hendaknya 

dengan keadilan ( dengan harga yang berlaku di waktu itu).  

Sedangkan menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), gadai (rahn) adalah “al-mal al-

ladhi yuj‟alu wathiqatan bidaynin yustaufa min  thamanihi in ta‟adhara istafa‟uhu 

mimman huwa „alayh” suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk 

dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

                                                           

16
 Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta, PT: RajaGrafindo Persada, 2015) 

h.246 

17
 Dr. Ade Sofyan Mulazid,  Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah  (Jakarta, Kencana,  2016) 

h. 1 

18
 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M. A., Hukum Gadai Syariah  ( Jakarta, Sinar Grafika,  2008) 

h.1 

19
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya ( Semarang, CV Toha Putra, 1989 ) h. 

577 
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Menurut Zakariyya al-Anshary (w. 936 H), rahn adalah ja‟lu „ayni malinwathiaqatan 

bidaynin yustaufa minha „inda ta‟adhuri wafa‟ihi “menjadikan suatu barang yang 

mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya 

ketika utang tersebut tidak bisa di bayar.
20

 

Ulama Syafi‟iyyah berpendapat bahwa rahn adalah ja‟lu ainin yajuzu 

bay‟uhawashiaqatan yustaufa minha „inda ta‟adhuri wa-faihi“ menjadikan suatu 

barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang 

berutang tidak sanggup membayar utangnya”. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa 

rahn adalah menjadikan sutau barang yang mempunyai nilai harta dalam padangan 

syara‟ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau 

sebagian utang dari harta tersebut.
21

 

Mazhab hanafi mendifinisikan rahn dengan menjadikan suatu (barang) sebagai 

jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak 

(piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
22

 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau bak gadai adalah 

hak atas benda terhadap benda bergerak milik debitur yang diserahkan ke tangan 

kreditur sebagai jaminan pelunasan utang tersebut tadi (pasal 1150 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak 

benda terhadap suatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada 

                                                           

20
 Dr. Ade Sofyan Mulazid,  Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, h. 2 

21
 Dr. Ade Sofyan Mulazid,  Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,  h. 3 

22
 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek 

Hukumnya, h. 364 
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seseorang kreditur/pemegang hak hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut).
23

 

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) pasal 1150 

Gadai adalah : 

“ Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang 

bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang atau orang lain atas 

namanya) sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnyaatas hasil penjualan 

benda-benda.”
24

 

Gadai (rahn) dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”.Agunan 

adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Kata “agunan” dalam bahasa 

Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan”, “cagar”, atau “cagaran”, 

“tanggungan”. Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan 

atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank 

atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut al-marhun, pihak yang 

memberikan jaminan disebut ar-rahin, dan pihak yang memperoleh jaminan atau 

pemegang jaminan atau kreditur disebut al-murtahin.
25

 

Dengan demikian di tangan al-murtahin (pemberi utang/kreditur) rahn hanya 

berfungsi sebagai jaminan atas utang dari ar-rahin (penerima utang/debitur). Menurut 

konsep rahn sendiri, barang berharga yang diagunkan untuk menjamin utang itu dapat 

                                                           
23

 M.Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi dalm Islam (Fikih Muamalat) (Jakarta, Rajawali 

Pers, 2003) h. 256 

24
Niniek Suparni,  KUH Perdata (Cet. IV, Jakarta,  PT: Rienka Cipta, 2005)  h. 290 

25
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek 

Hukumnya, h. 363 
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digunakan sebagai sumber pelunasan apabila utang tersebut tidak dilunasi tepat pada 

waktunya oleh ar-rahin (penerima utang/debitur). Jika debitur atau penerima utang 

tidak dapat melunasi utangnya, maka agunan tersebut akan dijual dan hasil 

penjualannya dipakai untuk melunasi utang pihak debitur. Barang jaminan (al-

murtahin/agunan) itu dapat dijual apabila pihak debitur atau penerima utang tidak 

dapat melunasi utangnya pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan 

kata lain debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, kreditur baru memiliki hak 

atas agunan tersebut, hanya jika debitur tidak melunasi utangnya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut 

hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang dengan 

menjadikan barang yang bernilai menurut syara‟ sebagai jaminan untuk menguatkan 

kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada 

pihak yang memberikan pinjaman. 

C. Dasar Hukum Gadai 

Ulama fikih mengemukakan bahwa gadai (rahn) dibolehkan dalam Islam 

berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah. Gadai dalam hukum Islam merupakan suatu akad 

yang halal dan dibolehkan melakukannya bahkan akad ini termasuk perbuatan yang 

mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar terhadap pergaulan hidup 

manusia di dunia ini. Sebagaiman halnya dengan jual beli menjadi faktor yang sangat 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. 

Demikian pula dengan gadai menggadai merupakan perbuatan yang menitikberatkan 

pada sikap tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain 

yang menjadikan suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana gadai ini 
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sudah menjadi suatu kebiasaan dari zaman dahulu yang dikenal dengan istilah adat 

kebiasaan. 

Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Maidah, Allah swt. memberikan 

petunjuk kepada manusia agar senantiasa mematuhi dua hak yaitu perintah tolong 

menolong dalam hal kabaikan dan kabajikan dan perintah untuk meninggalkan tolong 

menolong dalam hal kemaksiatan. Dalam firman Allah di atas diperintahkan untuk 

saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan, hanya saja tolong 

menolong yang menjadi titik berat dari pelaksanan gadai haruslah sesuai dengan 

ketentuan serta syarat dan hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Dasar hukum gadai (rahn) sebagai kegiatan muamalah merujuk pada dalil-dalil 

yang didasarkan pada al-Qur‟an, Sunnah, pendapat ulama, dan Fatwa DSN-MUI.
26

 

Dalil kebolehan gadai dijelaskan dalam Qs al-Baqarah/2:283. 

1. Dalil al-Qur‟an 

Dalam al-Qur‟an penjelasan tentang kebolehan gadai tercantum dalam Qs al-

Baqarah/2:283, Allah swt. berfirman; 

 

                         

                             

                      

Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
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 Dr. Ade Sofyan Mulazid,  Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,  h. 5 
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tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

27
 

Muhammad „Ali al-Sayis berpendapat bahwa kata farihan dalam surah al-

Baqarah ayat 283 adalah petunjuk untup menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukan dengan cara 

menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (al-murtahin/kreditur). 

Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (musafir), maka 

transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap bahwa 

dengan adanya barang jaminan, rahin (penerima utang/debitur) telah melampaui 

prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan. 

Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima 

barang jaminan (marhun/agunan) dari penggadai (rahin/debitur). Alasannya adalah 

penerima gadai yakin bahwa si penggadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. 

Sebab, substansi dari akad rahn adalah pencegahan terjadinya wan prestasi dari kedua 

belah pihak.
28

 

Fungsi kata farihan dalam surah al-Baqarah ayat 283 ini adalah untuk menjaga 

kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin/kreditur) 

meyakini bahwa: (1) penggadai beritikad baik mengembalikan utangnya dengan cara 

menjaminkan barang atau benda yang dimilikinya (marhun/agunan), serta (2) ia tidak 

melalaikan janji pengembalian utangnya itu. Sekalipun kata farihan dalam ayat 
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tersebut secara literal mengindikasikan bahwa gadai (rahn) dilakukan oleh seseorang 

ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berati dilarangnya kegiatan tersebut bila 

dilakukan oleh orang yang menetap Sebab keadaan musafir ataupun menetap 

bukanlah syarat keabsahan transaksi gadai (rahn). Melainkan contoh ekstrem dalam 

bertransaksi, sebagaimana yang dikisahkan dalam Hadist Rasulullah saw. dimana 

beliau menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi.
29

 

 

Selain surah al-Baqarah, gadai (rahn) juga dijelaskan dalam Qs at-Tuur/52:21, 

yang berbunyi: 

                          

                   

Terjemahnya: 
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti 
mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,  
dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap 
manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

30
 

 

 Zamakhshari (w. 538 H) mengaitakan istilah rahin dengan kasb dalam Qur‟an 

surah at-Tuur/52:21 dengan ilustrasi yang sederhana di mana penggadai 

(rahin/debitur) akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Penjelasan 

tentang gadai (rahn) juga terdapat dalam Qs al- Muddassir/74:38, yang berbunyi; 

         

Terjemahnya: 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

31
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 Al-jaziri (w. 136 H) menjelaskan bahwa terminologi kata rahina dalan surah 

di atas adalah penahanan suatu barang disebabkan oleh prilaku pemilik barang 

tersebut. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa diri seseorang akan tertahan 

utangnya sampai keadaan mampu untuk melunasinya.
32

 

2. Hadist  

Muhammad Akram Khan menyatakan bahwa paling tidak ada empat hadist 

yang dijadikan sebagai dasar rumusan gadai syariah.
33

 

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu 

Bakar, yang berbunyi; 

 ٌَََُُ َس َّ ٍ َطَعاًها  ّٕ ِْد ُِ َٗ َسلهَن ِهْي  َّ  َِ ْ٘ ُ َعَل ِ َصلٔه َّللاه َعْي َعائَِشحَ لَالَْد اْشرََشٓ َسُسُْل َّللاه

      ِدْسًعا ِهْي َحِذٗذ

                                                سّاٍ الثخا سٕ ّ هسل٘ن (                       )

     

Artinya; 
Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi saw, menggadaikan sebuah baju 
besi kepada Yahudi. (H.R al-Bukhari dan Muslim)

34
 

 

Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa agama Islam tidak pernah membeda-

bedakan antar orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, oleh karena 

itu orang Muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim, dan 

diharuskan memberikan sebuah jaminan sebagai pegangan sehingga tidak ada 

kekhawatiran bagi yang berpiutang. 
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Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasullulah saw. menggadaikan baju 

besinya itu adalah peritiwa gadai (rahn) pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri 

oleh Rasulullah saw. kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin 

Hanbal, imam al-Bukhari, Imam an-Nasa‟i, dan Imam ibnu Majah dari Imam Malik.
35

 

Artinya gadai menggadaian dibolehkan dalam Islam, selama kita melakukannya 

sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai. 

Hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syafi‟i, ad-Daruqutni, al-Hakim, al-

Bukhari, dan Ibnu Hibban dari oleh Abu Hurairah, yang berbunyi; 

 

َسلهَن:َصله َُ لَاَل: لَاَل َسُسُْل َّللَاه َعٌْ عي اتٖ ُشٗشج س ضٖ هللا   َّ  َِ ْ٘ ُ َعلَ اَل  ٔ َّللَاه

ٌَََُُ, لََُ  َِ اَلهِزٕ َس ُي ِهْي َصاِحثِ ُْ َِ ُغْشُهَُ  َْٗغلَُك اَلشه ْ٘ َعَل َّ ٌُْوَُ,  ,  ُغ ُّٖ اٍُ اَلذهاَسلُْطٌِ َّ َس

ٍِ إِْسَسال ِْ٘ش َغ َّ دَ  ُّ ٌْذَ أَتِٖ دَا ِسَجالَُ ثِمَاٌخ. ِإاله أَىه اَْلَوْحفَُْظ ِع َّ اْلَحاِكُن,  َّ  )سّاٍ َّ الثخش 

   اتي حثّي(
Artinya: 

   Dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, pemilik 
harta yang diagunkan jangan dilarang    memanfaatkan hartanya itu, karena 
segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian barang itu 
menjadi tanggung jawab (pemiliknya)”. ( HR. asy-Syafi‟i, ad-Daruqutni, al-
Hakim, al-Bukhari, dan Ibnu Hibban).

36
 

 Berdasarkan ayat al-Qur‟an dan hadis tersebut, ulama fikih sepakat 

mengatakan bahwa akad rahn itu dibolehkan. Karena banyak kemaslahatan (faedah 

atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama 

manusia.
37
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3. Pendapat Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud 

didasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya 

kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama 

juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dari yang 

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa 

hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. 

Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. 

Para jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak 

berpergian maupun berpergian. 

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-psinsip yang 

terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan 

oleh al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, 

b. Muamalah dilaksanankan atas dasar sukarela, pertimbangan tanpa mengandung 

unsur paksaan, 

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari mudharatdalam kehidupan masyarakat, 

d. Muamalah dilaksanan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menhindari unsur 

penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
38
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4. Fatwa-Fatwa DSN-MUI 

Fatwa DSN-MUI mengenai rahn adalah fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn. Fatwa ini memberikan ketentuan sebagai berikut: 

Pertama: Hukum 

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Kedua: Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang/kreditur) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang jaminan/agunan) sampai semua utang rahin (pemberi barang/debitur) 

dilunasi. 

2. Marhun (barang jaminan/agunan) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin 

(debitur). Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

(kreditur) kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan marhun 

a. Apabila jatuh tempo, kreditur harus memperingatkan debitur untuk 

segera melunasi utangnya. 
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b. Apabila debitur tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka agunan 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanaan yang belum dibayar serta baiaya 

penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik debitur dan kekurangannya 

menjadi kewajiban debitur. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanjika di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
39

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum gadai (rahn) 

adalah al-Qur‟an dan as-Sunnah, selain itu ada beberapa sumber hukum lain yang 

dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat dalam bermuamalah yaitu pendapat para 

ulama dan fatwa DSN-MUI. 
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Sumber hukum gadai, selain al-Qur‟an dan as-Sunnah, diperbolehkan untuk 

dijadikan pegangan dalam adat istiadat yang merupakan kebutuhan masyarakat yang 

bersifat positif. 

D.  Syarat dan Rukun Gadai 

1. Syarat Gadai 

Menurut Sayid Sabiq sarat sah akad gadai adalah sebagai berikut: 

a. Berakal  

b. Baligh (dewasa) 

c. Wujudnya marhun (barang yang dijadikan jaminan saat akad) 

d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menrima barang gadaian atau 

wakilnya.
40

 

Berdasarkan keempat syarat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa syarat sah 

gadai ada dua hal yaitu: 

1) Syarat aqidain (rahin dan murtahin) 

Dalam akad gadai unsur yang paling penting adalah para pihak yang 

melaksanakan perjanjian (unsur subjektif). Pihak-pihak yang melakukan transaksi 

rahn haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu 

perjanjian. Apabila mereka berakal sehat (tidak gila), telah mumayyiz (mencapai 

umur), dan tidak berada di bawah pengampuan. 

Untuk pihak-pihak yang berada di bawah pengampuan atau pihak-pihak 

yang belum mencapai usia baligh maka diperlukan izin dari wali atau pengampu 

untuk dapat melakukan perjanjian gadai. 

2) Syarat barang gadai (marhun/agunan) 
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Syarat marhunatau agunan menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut: 

i. Marhun (agunan) itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan 

besarnya utang. 

j. Marhun (agunan) itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 

ketentuan syariah Islam, sehubungan dengan itu, misalnya khamar 

(minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan 

menurut syariah Islam, maka barang yang demikianitu tidak boleh 

dijadikan agunan. 

k. Marhun (agunan) itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara 

spesifik). 

l. Marhun (agunan)  itu milik yang sah dari debitur sendiri. 

m. Marhun (agunan) itu tidak terkait dengan hak otang lain (bukan milik 

orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Dalam praktik perbankan 

konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain baik sebagian maupun 

seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata 

yang membolehkan hal yang demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki 

agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan seyogyanya ditempuh 

dengan menggunakan prinsip kafalah. 

n. Marhun (agunan)  itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 

dalam beberapa tempat. Dalam praktik perbankan konvensional, boleh 

dijadikan agunan kredit adalah barang yang bertebaran diberbagai lokasi. 

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH Perdata.  

o. Marhun (agunan) itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya 

maupun manfaatnya. 
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p. Disamping syarat-syarat diatas ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 

rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan itu 

secara hukum sudah berada ditangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan 

telah diterima oleh debitur. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak 

bergerak, seperti rumah dan tanah maka tidak harus rumah dan tanah itu 

yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang 

dipegang oleh kreditur.
41

 

Syarat yang terakhir merupakan syarat kesempurnaan transaksi rahn, oleh 

ulama fikih menyebut syarat ini sebagai al-qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai 

secara hukum oleh kreditur). Setelah agunan tersebut dikuasai oleh kreditur, maka 

akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Alasannya karena utang tersebut terikat 

dengan agunan, yaitu apabila utang tidak dapat dilunasi oleh debitur, maka agunan 

dapat dijual oleh kreditur dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan 

agunan itu. Apabila dari hasil penjualan agunan tersebut masih ada kelebihan uang 

setelah dipotong untuk melunasi utang debitur, maka kelebihan hasil penjualan 

agunan itu wajib dikembalikan oleh kreditur kepada pemiliknya. 

2. Rukun Gadai 

Disamping syarat-syarat yang ada dalam perjanjian gadai, kita juga mengenal 

adanya rukun gadai. Menurut hukum Islam rukun gadai itu ada empat yaitu: 

a. Shigat atau perkataan (ijab dan qabul) 

b. Orang yang berakad (rahin dan murtahin) 

c. Harta yang dijadikan barang jaminan (marhun) 
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d. Adanya utang (marhun bih)
42

 

Adapun mengenai rukun gadai dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sighat atau Perkataan 

Menurut Abu Zahrah sighat atau akad menurut etimologi adalah 

menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawan dari kata sighat 

iniadalah “al-hilu” (melepaskan), yang diartikan mengokohkan sesuatu dan 

memperkuatnya. 

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa dari pengertian “ikatan yang 

nyata antar ujung sesuatu (misalnya tali)”, diambilah kata akad untuk ikatan maknawi 

antar satu pembicaraan atau dua pembicaraan, sedangkan dari pengertian 

“mengokohkan dan memperkuat” diambilah kata akad untuk arti “ ahd” (janji). Dari 

gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan sebagai sebuah janji 

yang kuat (al-„ahd al-mustaq), dan tanggungan (dhaman), serta segala sesuatu yang 

menimbulkan ketepatan.
43

 

Ijab dan qabul merupakan bagian dari sahnya rukun gadai. Ijab dan qabul 

adalah sighat Aqdi atas perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak, 

seperti kata “Saya akan menggadaikan barang ini kepada anda sebagai jaminan atas 

utang saya yang sekian kepada anda” yang menerima gadai menjawab “ baiklah”, 

saya terima marhun ini”. 

Dalam sighat Aqdi memerlukan 3 syarat untuk melakukannya, yaitu: 

1. Harus jelas pengertiannya, 
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2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, 

3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 

Disamping ketentuan di atas, akad gadai juga dapat dilakukan dalam bentuk 

bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana 

yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqi dalam bukunya pengantar fiqh 

muamalah bahwa isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah (sama 

dengan ucapan penjelasan dengan lidah). 

2) Adanya pemberi gadai rahin dan murtahin 

Pemberi gadai haruslah orang  yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, 

dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai bisa hanya 

seorang individu, bank, ataupun lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan suatu barang (gadai). 

3) Adanya barang yang digadaikan (marhun/agunan) 

Barang yang digadaikan harus jelas wujudnya pada saat melakukan perjanjian 

gadai dan barang tersebut merupakan milik pihak pemberi gadai (rahin/debitur), 

barang jaminan tersebut kemudian akan berada di bawah pengawasan pihak penerima 

gadai (murtahin/kreditur).
44

 

Pada dasarnya semua barang yang bergerak dapat digadaikan, namun ada 

beberapa barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis-jenis 

barang jaminan (agunan) yang dapat digadaikan di pegadaian adalah: 

a) Barang-barang perhiasan: emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain, 
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b) Barang-barang elektronik: hp (hand phone), komputer, tv, kulkas, radio, dan lain-

lain, 

c) Kendaraan: sepeda, motor, dan mobil, 

d) Barang-barang rumah tangga: barang pecah belah, 

e) Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain, 

f) Tekstil: kain batik, permadani, 

g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.
45

 

Marhun atau agunan tidak hanya dapat berupa barang bergerak, seperti pada 

ketentuan gadai menurut KUH Perdata, tetapi boleh juga berupa barang tidak 

bergerak seperti bangunan( dalam konsep hukum perdata Indonesia, bangunan adalah 

barang tidak bergerak) atau tanah. Hal yang penting adalah bahwa barang tersebut 

dapat dijual apabila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu jatuh temponya, 

untuk hasil penjualannya dapat diambil guna pelunasan utang debitur.
46

 

Sedangkan dalam teori gadai syariah, menurut ulama Syafi‟iyah bahwa barang-

barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat 

diperjual-belikan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut, berupa barang yang 

berwujud nyata dan jelas di depan mata, karena barang nyata itu dapat 

diserah terima secara langsung. 
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2) Barang yang dijadikan barang jaminan (marhun/agunan) tersebut merupakan 

milik dari debitur atau rahin, karena jika belum ada ketetapan atas barang itu 

maka tidak bisa digadaikan, dan 

3) Adanya utang (marhun bih). Utang (marhun bih) merupakan hak yang wajib 

dipenuhi oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang, dalam 

akad gadai utang (marhun bih) memiliki beberapa syarat yaitu, wajib 

dikembalikan oleh debitur kepada kreditur,utang itu dapat diluansi dengan 

marhun atau agunan tersebut,utang itu harus jelas dan tertentu ( harus 

spesifik). Selain itu utang itu harus bersifat tetap, tidak berubah apalagi 

adanya tambahan Bungan atau mengandung unsur riba. 

E. Hukum-Hukum Gadai Dan Dampaknya 

a. Hukum-hukum gadai 

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (rahn): 

1) Hukum gadai (rahn) shahih 

2) Hukum gadai (rahn) ghair shahih 

Gadai (rahn) shahih merupakan akad gadai yang  dimana syarat-syaratnya telah 

terpenuhi sebaliknya ghair shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak 

terpenuhi. Dalam mazhab Hanafi, ghair shahih ini terbagi kepada dua bagian yaitu: 

a) Bathil, dan 

b) Fasid  

Akad yang  bathil adalah akad yang terjadi karena kerusakan pada pokok 

akad, misalnya hilangnya kecakapan pelaku akad (rahin dan murtahin) misalnya gila 

atau idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang jaminan 

(marhun/agunan) tersebut tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan fasid adalah 
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suatu akad yang terjadi karena kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang 

digadaikan itu masih di tangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli.  Akan 

tetapi, menurut riwayat zhahir dari Hanafi, gadai itu sah hanya dengan barang boleh  

dijual sebelum diterima oleh pembeli. 

1. Hukum Gadai yang Shahih 

Akad gadai mengikat bagi rahin, bukan murtahin. Oleh karena itu, rahin tidak 

berhak untuk membatalkan akad karena gadai  merupakan akad jaminan (borg) atas 

utang. Sebaliknya, murtahin berhak membatalakan akad gadai kapan saja ia 

menghendakinya, karena akad tersebut untuk kepentingannya. 

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiah dan Syafi‟iyyah, akad gadai 

baru akan mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila agunan telah diserahkan. 

Sebelum agunan diterima oleh murtahin maka rahin berhak untuk meneruskan atau 

membatalkannya. Alasannya seperti dijelaskan sebelumnya dalam Qs al-

Baqarah/2:283. 

                        

 

Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).

47
 

Kata rihanun adalah masdhar 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 (maqhudhah) menunjukan 
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bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh katena itu, berdasarkan pengertian 

tersebut akad gadai belim mengikat (lazim) kecuali setelah diterima. 

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (lazim) dengan terjadinya ijab dan 

qabul, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan. Dengan demikian, apabila 

ijab dan qabul telah dilaksanakan maka akad akan langsung mengikat, dan rahin 

dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian (borg) kepada murtahin. Alasannya 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan meng-qiyaskan akad gadai dengan 

akad lain yang mengikat dengan telah dinyatakannya ijab dan qabul. 

2. Hukum Gadai (rahn) yang Ghair Shahih 

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik fasid 

maupun bathil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan barang 

yang digadaikan. Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan borg, 

rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari murtahin. Apabila 

murtahin menolak mengembalikannya sehingga barang tersebut rusak, maka 

murtahin dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang 

yang sama apabila mal-nya termasuk mal mitsi, atau membayar harganya apabila 

mal-nya termasuk mal qaini. 

Apabila rahin meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka 

murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diperioritaskan dari pada 

kreditur yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang shahih. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiah. Menurut Syafi‟iyyah dan Hambaliah, 

hukum 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 terjadi penyerahan apalagi 
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dalam akad yang fasid. Apabila dalam akad yang shahih murtahin tidak bertanggung 

jawab atas rusaknya marhun bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka 

demikian pula dengan akad gadai yang fasid.
48

 

b. Akibat-Akibat Hukum Rahn 

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang 

digadaikan kepada murtahin, maka akan timbul hukum-hukum sebagai berikut: 

1) Adanya hubungan antara utang dengan Agunan 

 Utang tersebut hanyalah sebatas utang yang diberikan jaminan (Agunan), 

bukan utang-utang lainnya. 

2) Hak untuk menahan Agunan 

  Adanya hubungan antara utang dan borg memberikan hak kepada murtahin 

untuk menahan agunan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati 

bersama dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh 

tempo maka agunan bisa dijual untuk membayar utang. 

3) Menjaga Agunan 

 Dengan adanya hak unutk menahan agunan, maka murtahin wajib menjaga 

agunan tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, yang merupakan titipan dan 

amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal 

bersamanya diwajibkan untuk menjaga semua hal tersebut. 

F. Berakhirnya Akad 

Akad gadai berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 

1. Diserahkan agunan kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama, akad gadai 

berakhir karena diserahkannya agunan kepada pemiliknya (rahin). Hal ini 
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dikarenakan gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila agunan 

diserahkan kepada pemilknya, maka jaminan (marhun/agunan) tersebut 

dianggap tidak berlaku. 

2. Utang telah dilunasi sepenuhnya 

3. Penjualan secara paksa 

4. Utang telah dibebaskan oleh pemberi gadai 

5. Gadai telah fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 

persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin maka gadai 

tetap berlaku dan tidak batal. 

6. Menurut Malikiah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum 

agunan diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ad‟a seperti pailit, 

gila,atau sakit keras yang membawa kepada kematian. 

7. Rusaknya marhun atau agunan (barang yang digadaikan) terhadap agunan 

yang disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin 

menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual agunan kepada 

pihak lain atas seizing kedua belah pihak maka akad gadai akan berakhir. 

G. Pemanfaatan Barang Gadai 

1. Pemanfaatan barang gadai (marhun/agunan) oleh Murtahin (kreditur) 

Bolehkan pihak kreditur memangfaatkan barang jaminan tersebut, sekalipun 

mendapatkan izin dari pemilik barang jaminan (rahin/debitur).Dalam persoalan ini 

terjadi berbedaan pendapat paraa ulama. 

Jumhur ulama, selain ualam mazhab Hanbali, berpendapat  bahwa pemegang 

agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan (marhun) tersebut, karena barang 

itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan (murtahin/kreditur) terhadap 
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barang agunan itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila 

debitur tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia dapat menjual atau menghargai 

barang tersebutuntuk melunasi utangnya.
49

Alasan jumhur ulama yaitu berdasarkan 

sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 

 

َسلهنَ َصله َُ لَاَل: لَاَل َسُسُْل َّللَاه َعٌْ عي اتٖ ُشٗشج سضٖ هللا  َّ  َِ ْ٘ ُ َعلَ َْٗغلَُك :ٔ َّللَاه اَل 

ٌَََُُ, لََُ  َِ اَلهِزٕ َس ُي ِهْي َصاِحثِ ُْ ٌُْوَُ,  اَلشه ُغ َِ ُغْشُهَُ   ْ٘ َعلَ َّ  , ُّٖ ٌِ اٍُ اَلذهاَسلُْط َّ َس

ٍِ إِْسَسال ِش ْ٘ َغ َّ دَ  ُّ ٌْذَ أَِتٖ دَا ِسَجالَُ ثِمَاٌخ. ِإاله أَىه اَْلَوْحفَُْظ ِع َّ اْلَحاِكُن,  سّاٍ الثخش ) َّ

                                                                       ّ اتي حثّي(
Artinya: 

 Dari Abu Hurairah ia mengatalan bahwa Rasulullah saw. bersabda, pemilik harta 

yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil 

barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian barang itu menjadi 

tanggung jawab (pemiliknya)”. ( HR. asy-Syafi‟i, ad-Daruqutni, al-Hakim, al-

Bukhari, dan Ibnu Hibban 
)50

 

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan 

(murtahin/kreditur) memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka 

sebagian ulama seperti Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin 

tersebut maka tidak ada halangan bagi murtahin untuk memanfaatkan barang itu. 

Sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi‟i 

berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan murtahin untuk dapat 

memanfaatkan barang agunan tersebut tetapi tetap kreditur tidak boleh 

memanfaatkannya. Alasannya karena, apabila marhun itu dimanfaatkan, maka hasil 

pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak.Sekalipun diizinkan dan 

diridhai (direlakan) oleh pemiliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: 
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كل لشض جش هٌفعح لل: هللا علَ٘ ّسلن صل عي علٖ لال:لال سسْل هللاّ 

                            (سّاٍ الحاسز اتي اساهح)فِْ ستا. 
Artinya: 

Dari Ali ia mengatakan bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “Setiap utang 
yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (H.R  Haris bin Abi Usamah)”.

51
 

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan Al-Hasan, bahwa jika barang 

gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat 

diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda 

tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan 

atau binatang ternak itu ada padanya. Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda: 

 

َْٗشجَ  عي َُُش َسلهنَ  :لَالَ  أَتِٖ  َّ  َِ ْ٘ ُ َعلَ ِ َصلٔه َّللاه َِ إِرَا َكاَى لل:  َسُسِْل َّللاه ُش ُْٗشَكُة ِتٌََفمَرِ ِْ الظه

لَثَُي الذهّسِ  َّ ًًُُْا,   َهْش

َْٗشَشُب الٌهفَمَحُ  َّ َعلَٔ الهِزٕ َْٗشَكُة  َّ ًًُُْا,  َِ إِرَا َكاَى َهْش )س ّ ا ٍ الثخا سٕ, ا  ُْٗشَشُب تٌَِفََمرِ

 تْ دّد, ذشهذص(
 
Artinya: 

Dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung 
biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu 
wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. al-Bukhari, Abu 
Daud, dan Tirmidzi)

52
 

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada 

biaya atau tenaga atas pemeliharaannya, sehingga bagi orang yang memegang 

barang-barang gadai seperti yang telah disebutkan di atas mempunyai kewajiban 

tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan, bila barang 

gadai itu berupa hewan. Harus memberikan bensin bila barang gadai itu berupa 
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kendaraan. Jadi dibolehkan disini karena adanya upaya pemeliharaan atas barang 

gadai yang ada pada dirinya. 

2. Pemanfaatan barang gadai (marhun/agunan) oleh Rahin (Deditur) 

Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali menyatakan pemilik barang boleh 

tidak boleh memanfaatkan miliknya sebagai agunan tersebut, jika diizinkan oleh 

kreditur. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang agunan 

menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda 

Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaki, dan Ibn Hibban dari Abu 

Hurairah. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan agunan 

tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang 

dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab 

membayar ganti ruginya.
53

 

Ulama mazhab Syafi‟i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari 

pendapat ulama Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali di atas, karena apabila pemilik 

barang (debitur) ingin memanfaatkan agunan, menurut mereka, tidak perlu ada izin 

dari pihak kreditur. Alasannya, karena barang tersebut merupakan milik dari debitur 

sendiri dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak 

miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan agunan tersebut tidak boleh merusak barang itu, 

baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada 

agunan ketika dimanfaatakan debitur, maka debitur bertanggungjawab untuk itu. Hal 

ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, at-

Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah.
54
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َْٗشجَ  عي َُُش َسلهنَ  :لَالَ  أَتِٖ  َّ  َِ ْ٘ ُ َعلَ ِ َصلٔه َّللاه َِ إِرَا َكاَى لل:  َسُسِْل َّللاه ُش ُْٗشَكُة ِتٌََفمَرِ ِْ الظه

َْٗشَشُب  َّ َعلَٔ الهِزٕ َْٗشَكُة  َّ ًًُُْا,  َِ إِرَا َكاَى َهْش لَثَُي الذهّسِ ُْٗشَشُب ِتٌَفَمَرِ َّ ًًُُْا,   الٌهفَمَحُ َهْش

 )س ّ ا ٍ الثخا سٕ, ا تْ دّد, ذشهذص(

 

Artinya: 
Dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, 
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung 
biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu 
wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. al-Bukhari, Abu 
Daud, dan Tirmidzi)

55
 

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat di atas, ulama mazhab Maliki 

berpendapat bahwa pemilik barang (debitur) tidak boleh memanfaatkan agunan, baik 

diizinkan oleh kreditur maupun tidak. Hal itu karena agunan tersebut berstatus 

sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik barang secara penuh. 

Menurut Fathi ad-Duraini (ahli fikih dari Universitas Damascus Suriah) kehati-

hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan marhun baik itu oleh 

debitur maupun kreditur bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan 

sebagai pemakan riba. Alasannya, adalah karena hakikat rahn dalam Islam adalah 

akad yang dilaksankan tapan imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong menolong. 

Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan apabila ketika telah berlangsungnya akad, 

kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan 

agunan, maka akad rahn tersebut dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap 

bertentangan dengan tabiat akad rahn itu sendiri.
56

 

H.  Resiko Kerusakan Marhun  

                                                           
55

Ibnu Hajar Al-atsqalani, Bulughul Maram,  h.149 
56 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S. H.,  Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek 

Hukumnya, h. 375 



48 
 

 
 

Agunan (marhun) tidak hanya berupa barang bergerak, seperti pada ketentuan 

gadai menurut KUH Perdata, akan tetapi boleh berupa barang tidak bergerak seperti 

bangunan, atau tanah.
57

 

Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (h. 61-62) 

suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak 

(“onroerend”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan 

ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.
58

  

Jika agunan itu berupa barang bergerak seperti hewan lalu hewan ini mati maka 

yang pertama kali dilihat itu adalah dalam keadaan apa saja gadai menjadi itu bisa 

hapus. J.Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (h. 132) 

menyebutkan bahwa hak gadai hapus karena: 

1. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Ini sesuai dengan 

sifat accessoir daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan 

pokoknya. Perikatan pokok hapus antara lain karena Pelunasan, Kompensasi, 

Novasi, Penghapusan utang. 

2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasan pemegang gadai. Tetapi 

pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau 

berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak 

pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata). 

3. Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan. 

4. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela. 
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5. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang 

gadai tersebut. 

6. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 

KUHPerdata). Sebenarnya KUHPerdata tidak mengatakan secara tegas mengenai 

hal ini. Hanya saja dalam Pasal 1159 dikatakan bahwa pemegang gadai 

mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai. Dalam 

hal mana, secara a contrario dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak 

untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari 

kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.
59

 

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa jika jaminan barang bergerak itu adalah 

hewan dan hewan ini mati atau musnah maka tidak ada lagi benda yang dijadikan 

jaminan gadai, dengan begitu gadai menjadi hapus. Jika gadai tersebut hapus, maka 

pemegang gadai/kreditur tidak lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi apanbila 

debitur melakuka wanprestasi. Namun meskipun demikian, utang debitur kepada 

kreditur tetap ada. Tidak hangus bersama hilangnya jaminan gadai. 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, barang yang dijaminkan tersebut 

wajib diserahkan penguasaanya kepada kreditur. Seperti pendapat para ulama fikih 

bahwa penguasaan barang tidak bergerak oleh kreditur cukuplah hanya dokumen atau 

sertifikat atau tanda bukti haknya saja yang diserahkan oleh pemilik barang kepada 

kreditur. Hal yang penting adalah keberadaan barang tersebut di tangan kreditur 

memberikan rasa aman kepada pihak kreditukarena apabila debitur tidak dapat 
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melunasi utangnya pada waktu jatuh temponya maka agunan tersebut dapat dijual 

untuk hasil penjualannya dapat diambil guna pelunasan utang debitur. 

Mengingat ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia (yaitu 

berdasarkan KUH Perdata tentang gadai dan Hipotek dan berdasarkan undang-

undang tentang hak tanggungan dan undang-undang tentang fidusia), peningkatan 

jaminan barang tidak bergerak dengan membebankan hak tanggungan dan hipotek 

diatas barang tersebut dan penguasaan atas sertifikat jaminannya oleh kreditur sudah 

merupakan pemenuhan terhadap sarat bagi sahnya rahn bahwa barang yang 

dijaminkan harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Ulama fikih sepakat 

menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan 

(marhun) tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yatu debitur.
60

 

Apabila terjadi kerusakan pada sebagian barang gadaian, yang masih tersisa 

maka tetap menjadi barang gadaian sebagai jaminan atas seluruh utangnya. Bila 

marhun (agunan) hilangatau rusak di bawah penguasaan kreditur, maka akan dua 

kemungkinan yaitu: 

a) Kerusakan tersebut karena kesengajaan penggadai atau kelalaiannya, 

maka dia yang menanggungnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, 

“Apabila murtahin melakukan perusakan pada barang gadaian atau 

menyepelekan penjagaan barang gadaian yang berada dalam 

pemeliharaannya, dia harus menanggung ganti rugi. Kami tidak 

mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal wajibnya ditanggung 

penggadai. Sebab, ini adalah amanat yang ada di tangannya. Ia juga wajib 
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menggantinya apabila rusak karena kesengajaan atau kelalaiannya, 

layaknya sebuah barang titipan (wadi‟ah).” 

b) Apabila rusak tanpa kesengajaan atau kelalaiannya, ia tidak wajib 

menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian 

kreditur atau disia-siakan. Kerusakan ini jika terjadi pada harta 

penggadai/rahin. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dan 

dipegangi oleh Atha‟, az-Zuhri, al-Auza‟i, asy-Syafi‟i, Abu Tsaur, dan 

Ibnul Mundzir. (al-Mughni, 6/522).
61

 

Selama agunan tersebut ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan 

barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh  

pihak penggadai. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Qs an-Nissa/4:58 

 

                           

                          

    

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
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I. Penyelesaian Gadai 

Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak 

boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan “ apabila debitur 

tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka agunan 

menjadi milik kreditur sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan bahwa 

pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga agunan 

akan lebih kecil dari pada utang debitur yang harus dibayar, yang mengakibatkan 

kerugian bagi kreditur, sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga agunan pada 

waktu pembayarang yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada 

utang yang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak debitur. 

Jika syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah 

akan tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu 

pembayaran yang telah ditentukan debitur belum membayar utangnya, hak kreditur 

adalah menjual agunan, pembelinya boleh dari kreditur sendiri atau yang lain tetapi 

dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan agunan tersebut. Hak 

kreditur adalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan agunan 

tersebut lebih besar dari jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada debitur, 

apabila sebaliknya harga penjualan agunan kurang dari jumlah utang, debitur masih 

menangggung pembayaran kekurangannya. 

J. Riba dalam Gadai 

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertin lain, secara 

linguistik riba juga berati tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secar batil. Ada beberapa 

pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang 
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menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual 

beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 

muamlat dalam Islam.
63

 Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam Qs an-

Nissa/4:29 sebagai berikut: 

 

                        

                          

        

Terjemahnya: 
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

64
 

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut , Ibnu Al-

Arabi Al-Maliki menjelaskan seperti yang dikutip oleh Afzalur Rahman.
65

 Riba 

secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur‟an yaitu 

setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau 

penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang 

yang dimaksud yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap 

penambahan tersebut secara adil. Sepeti transaksi jual beli, gadai, sewa-menyewa, 

atau bagi hasil.
66
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Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Dalam transaksi simpan pinjam 

dana misalnya, secara konvensional kreditur mengambil tambahan dalam bentuk 

bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima oleh debitur kecuali 

kesempatang dan faktor waktu yang berjalan selam proses peminjaman tersebut. 

Namun, yang tidak adil disini adalah si peminjam di wajibkan untuk selalu, tidak 

boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan 

tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya 

dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor yang menjalankan dan 

mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa 

juga rugi.
67

 

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja 

dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai 

ditentukan bahwa debitur harus memberikan tambahan kepada kreditur ketika 

membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat 

tersebut dilaksanakan. Bila debitur tidak mampu membayar utangnya hingga pada 

waktu yang telah ditentunkan, kemudian kreditur menjual agunan dengan tidak 

memberikan kelebihan harga agunan kepada debitur maka disini juga berlaku riba. 

Hakikat dan fungsi dari hadirnya gadai (rahn) ini adalah semata-mata untuk 

menolong orang yang membutuhkan dengan mengambil sebuah jaminan tanpa 

mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, kelebihan uang atas hasil 

penjualan atau penggunanan barang agunan tersebut setelah dipotong untuk melunasi 

utang pihak debitur  maka harus dikembalikan kepada pihak debitur. Sebagaimana 

Rasulullah saw. bersabda: 
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كل لشض جش هٌفعح لل: هللا علَ٘ ّسلن صل ّ عي علٖ لال:لال سسْل هللا

                            (سّاٍ الحاسز اتي اساهح)فِْ ستا. 

Artinya: 
Dari Ali ia mengatakan bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “Setiap utang 
yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (riwayat Haris bin Abi Usamah)”.68

 

Berdasarkan hadis di atas maka pemanfaatan barang jaminan tidak dibolehkan 

meskipun ada izin dari pemiliknya. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya berjudul 

“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)”,barang tidak bergerak 

yang dijadikan sebagai jaminan seperti sawah/kebun hendaknya diolah supaya tidak 

mubadzir (tidak produktif) dengan syarat hasilnya dibagi untuk kedua belah pihak 

atas kesepakatan bersama, yang paling penting adalah hasil dari pemanfaatan agunan 

tersebut tidak boleh menjadi hak sepenuhnya salah satu pihak seperti yang berlaku 

dalam masyrakat, sesungguhnya praktek seperti inilah yang diupayakan sejalan 

dengan ajaran Islam. Dalam masalah ini yang paling penting adalah prinsip tolong 

menolong dan saling pengertian antara kreditur dan debitur yang harus di 

kedepankan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.
69

 Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyeledikan 

yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan  jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 

berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan suatu kajian. Setiap 

orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan 

profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya 

adalah sama,  bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang 

selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya 

menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.
70

 

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisi data yang tepat, serta dapat 

mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. Maka penulisan dan 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
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yang lengkap dan valid mengenai sistem gadai Mori Masa di  Kelurahan Pota, 

Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. 

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Kelurahan 

Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis syar‟ih, yaitu mengkaji data 

yang ada di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai 

Timur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang disajikan penulis ialah: 

1. Data kualitatif, adalah data yang digunakan untuk memperoleh gambaran 

umum Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai 

Timur. 

2. Data kuantitatif, adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Adapun sumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dapat memberikan data penelitian secara 

langsung.
71

 Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah pemerintah, warga 

dan tokoh masyarakat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 

Manggarai Timur. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data 

pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
72

 Adapun sumber 

data yang mendukung dan melengkapi data sekunder adalah berupa buku, jurnal, dan 

pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang 

dihimpun oleh penulis yaitu: 

1. Riset Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku 

literatur dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

2. Riset Lapangan 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, 

seperti: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.
73

 Metode 

ini juga dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena 

yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem gadai 
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Mori Masa yang berlaku di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 

Manggarai Timur, NTT. 

b. Wawancara (Interview) 

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara 

langsung. Dilakukan untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok 

wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan 

dengan mengambil responden dari pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai 

(murtahin), dan sebagai informannya adalah tokoh  masyarakat setempat dan pihak 

pemerintah agar wawancara ini lebih kuat. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya 

tulis, agenda dan sebagainya.
74

 Dalam skripsi ini mengambil dokumentasi yang 

langsung diambil dari obyek penelitian di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi 

Rampas, Kabupaten Manggarai Timur,NTT. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian field research kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, yaitu mencari informasi dari pemerintah setempat. 

Masyarakat yang melakukan praktek gadai Mori Masa dam dari tokoh masyarakat di 

Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan 
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tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai gadai tanah yang terjadi di daerah 

tersebut. Guna melakukan pengumpulaan data, dan membuat kesimpulan atas temuan 

nantinya.
75

 Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrument 

pengumpulan data.
76

 

Adapun instrument penelitian atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

meneliti adalah pedoman wawancara, buku catatan, Tape recorder, dan kamera. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang 

dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data 

lapangan (data mentah) dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan 

data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah 

berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis 

tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. 

Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, 

benda, maupun kejadian saat observasi pengumpulan data. Setelah semua data 

terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data 

tersebut baru bisa di olah serta disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif 

terkait dengan penelitian TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM 

GADAI MORI MASA DI KELURAHAN POTA (Studi Kasus di Kelurahan Pota, 

Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT).  
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BAB IV 

SISTEM GADAI MORI MASA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP SISTEM GADAI MORI MASA TANAH SAWAH DI 

KELURAHAN POTA KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN 

MANGGARAI TIMUR-NTT 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Pota 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak dan Batas Kelurahan Pota 

Kelurahan Pota merupakan sebuah Kelurahan yang berada di Kecamatan 

Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai satu-satunya Kelurahan 

yang berada di Kecamatan Sambi Rampas, Kelurahan Pota memiliki batas 

wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara : Laut Flores 

2) Sebelah Selatan : Desa Nanga Mbaling 

3) Sebelah Tmur : Kali Wae Mbaling 

4) Sebelah Barat : Kali Wae Wera
77

 

b. Luas Wilayah 

Kelurahan Pota mempunyai luas wilayah Kelurahan 577       

1) Luas lahan Sawah  :173,1       

2) Luas lahan pemukiman :168,1       

3) Luas lahan perkebunan :115,2       
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Sumber Data Monografi Kelurahan Pota Kecamatan  Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur 
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4) Luas pekarangan    :120,6       

c. Struktur Organisasi 

Dalam struktur pemerintahan Kelurahan Pota Kecamatam Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur dipimpin oleh seorang lurah. Dalam menjalankan 

roda pemerintahan lurah dibantu oleh staf bagian pelayanan umum dan 

pemberdayaan masyarakat (PELUM & PMD) dan beberapa staf yang bertugas 

pada bagiannya masing-masing. Adapun susunan struktur oraganisasi Kelurahan 

Pota tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Struktur Pemerintahan pada tahun 2020
78

 

  

 

 

 

 

 

 Kelurahan Pota memiliki 4  Dusun, 16 RT dan 4 RW yang terdiri dari 781 

kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1,497 jiwa yang terdiri dari 766 perempuan  

dan 731 laki-laki.
79

 

2. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi 

a. Keadaan Sosial 

Penduduk Kelurahan Pota sangat ramah kepada semua orang dan para 

pemasuk dari luar daerah ini. Selain itu, yang paling penting mereka sangat 
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Laporan profil Kelurahan, Sumber data arsip kantor  Kelurahan Pota Tahun 2091, h. Ix 

79
Sumber data arsip kantor Kelurahan Pota tahun 2019, h. 2 

No Jabatan Nama 

1 Lurah Stanilaus Ndala 

2 PMD & Pelum Frans B. Jahudi 

3 Operator Muhammad Hatta S.E. 

4 Pembangunan Ruslan La Ara 
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memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal di atas terlihat dari 

banyaknya penduduk  dari luar yang menetap di daerah ini dan mereka sangat 

mudah bersosialisasi dengan penduduk asli di daerah ini. Serta mengenai 

pendidikan anak-anak mereka terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang 

berhasil diselesaikan, dari sekolah dasar sampai taraf SMA kemudian 

melanjutkan ke  perguruan tinggi (D3 dan S1) baik itu bersifat agama seperti 

pesantren, maupun yang bersifat umum. 

Di Kelurahan Pota juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat-

tempat ibadah, sekolah, lapangan dan sebagainya. 

Tabel 4.2 

Beberapa Sarana Umum di Kelurahan Pota tahun 2019
80
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Sumber data arsip kantor Kelurahan Pota tahun 2019, h. 5 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Mesjid 6 

2 Gereja Katolik 1 

3 Gereja Protestan 1 

4 TK 1 

5 Sekolah Dasar 2 

6 Madrasah Ibtidayyah 3 

7 Sekolah Menengah Pertama 2 

8 Madrasah Tsanawiyah 2 

9 Sekolah Menengah Atas 1 

10 Madrasah Aliyyah 1 
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 Dalam upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan terciptanya suatu 

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kelurahan Pota dengan peningkatan dan   

pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial seperti: 

1) Peningkatan kesadaran dan kepekaan sosial 

2) Perbaikan beberapa pelayanan sosial, dan 

3) Bantuan sosial bagi warga yang tidak mampu dan anak yatim piatu 

b. Keadaan Budaya 

Penduduk Kelurahan Pota sebagai masyarakat yang ber-etnis Manggarai 

memiliki corak budaya tersendiri ditambah dengan campuran etnis Bima di 

dalamnya, hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk di Kelurahan Pota 

merupakan keturuan asli dari Bima (Mbojo) yang berdasarkan sejarah dulu nenek 

moyang mereka berhijrah ke tanah Manggarai ini dan menikah dengan masyarakat 

asli Manggarai khususnya di daerah Keluraha Pota, selain itu ada pula yang 

sengaja berpindah penduduk dan menetap bersama keluarganya di daerah ini. 

Budaya masyarakat Kelurahan Pota sebagian besar menganut budaya Manggarai 

sendiri dan ada beberapa budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya-

budaya ini masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Manggarai khusunya 

masyarakat Kelurahan Pota sejak dulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Lonto Leok (Kaboro Weki), budaya ini merupakan suatu kegiatan sosial 

kemasyarakatan dalam hal pendidikan, kegiatan ini sering dilaksanakan 

oleh masyarakat Kelurahan Pota apabila ada anak-anak mereka yang 

11 Lapangan Olahraga 1 
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akan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, maka bagi kepala 

keluarga yang bersangkutan tersebut akan langsung melaksanakan 

kegiatan ini yaitu dengan cara memanggil seluruh masyarakat untuk 

bersama-bersama ikut menyumbangkan sebagian harta mereka untuk 

mencukupi biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan tersebut. 

2. Caci dan Danding, kegiatan seni ini adalah budaya asli suku manggarai. 

Budaya ini pada umumnya masih aktif dilaksanakan di seluruh daerah di 

Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten 

Manggarai Barat yang sebagian besar merupakan masyarakat bersuku 

Manggarai. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan 

ketika ingin menjemput tamu-tamu besar yang berasal dari luar kota 

tersebut serta untuk menjemput para pemerintah daerah yang 

berkunjung. Selain itu budaya ini sudah dijadikan sebagai salah satu 

budaya nasional yang berasal dari daerah NTT. 

3. Sanda, kegiatan seni ini umumnya masih rutin dilaksanakn oleh 

masyarakat bersuku Manggarai terkhusus masyarakat di daerah 

Kelurahan Pota, sanda merupakan tarian adat manggarai yang sering 

dilaksanakan pada acara-acara besar misalnya, Festifal daerah, Porseni 

tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan acara 

besar lainnya.
81

 

Demikian pula dalam beberapa upacara adat masyarakat di Kelurahan Pota 

berusaha melestarikan buadaya bangsa Indonesia agar dapat mencerminkan nilai-

nilai leluhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan 
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Stanisius Ndala ( 52 Tahun), Kepala Kelurahan Pota, Wawancara, 29 Januari 2020 
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pembinaan pada masyarakatnya terkhusus pada kaum muda agar tidak melupakan 

tradisi yang telah turun temurun dilakukan di negara kita yang tercinta ini. 

Untuk menghindari masuknya budaya-budaya yang kurang baik maka 

pemerintah Kelurahan Pota melakukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Pembinaan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kultur budaya suku 

Manggarai 

2. Melakukan sosialisasi penggunaan tekhnologi yang baik untuk 

menanggulangi pengaruh budaya asing 

3. Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Kelurahan Pota 

c. Keadaan Keagamaan 

Kelurahan Pota merupakan daerah dengan tingkat toleransi antar agama yang 

sangat tinggi. Masyarakat Kelurahan Pota merupakan penganut agama Islam, 

Kristen Katolik dan Protestan, akan tetapi perbedaan ini tidak membuat mereka  

menjauh ataupun saling membenci karena perbedaan keyakinan itu melainkan 

membuat mereka makin mengeratkan tali persaudaraan dengan salling memahami 

dan menghormati keyakinan masing-masing. Saya sendiri sebagai masyarakat 

beragama Islam sangat merasakan hubungan persaudaraan itu karena  sikap toleran 

yang telah diterapkan sejak dulu sudah mengakar dan menjadi karakter masyarakat 

di Kelurahan Pota ini. 

Dalam mewujudkan kegiatan keagamaan masyarakat Kelurahan Pota 

melakukan beberapa hal misalnya: 

a. Agama Islam, bagi orang Islam kegiatan keagamaan itu diwujudkan dalam 

bentuk ibadah kepada Allah swt, melakukan pengajian rutin, peringatan hari 

besar Islam, silaturrahmi,berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, 



67 
 

 
 

berinfaq, shadaqah, dan sebagainya, baik yang diselengggarakan  di masjid, 

mushalah, lapangan, maupun di rumah-rumah penduduk setempat. 

b.  Agama Kristen Katolik, bagi orang katolik kegiatan keagamaanya 

diwujudkan dalam bentuk ibadah, perayaan hari besar Kristen katolik dan 

festival-festival lagu gereja. 

c. Agama Kristen Protestan. Hampir sama seperti agama Katolik, Protestan 

juga mewujudkannya dalam bentuk ibadah dan kegiatan-kegiatan laiinya 

yang mendukung keagamaannya. 

Kondisi masyarakat Kelurahan Pota dengan keberagaman agama ini, membuat 

hubungan antar masyarakat semakin erat, sikap toleransi yang sangat kuat dan  

saling menghargai perbedaan, membuat Kelurahan Pota menjadi contoh Kelurahan 

dengan tingkat kesolidaritasan masyarakat yang sangat tinggi. 

d. Keadaan Ekonomi 

Masyarakat Kelurahan Pota sebagian besar mata pencahariaannya adalah  

sebagai petani baik itu pada musim penghujan maupun pada musim panas, sedangkan 

yang lainnya adalah nelayan dan pedagang. 

Keadaan ekonomi Kelurahan Pota sebagian besar ditopang dari hasil-hasil 

pertanian, seperti hasil padi, bawang merah, dan jagung. Selain itu, ekonomi 

masyarakat Kelurahan Pota juga didukung oleh sumber lain misalnya nelayan, buruh 

tani, pedagang, perantau, pegawai negeri, guru swasta, wiraswasta, supir dan 

sebagainya. 

Kondisi ekonomi Kelurahan Pota dapat dikatakan cukup baik untuk mengatasi 

kebutuhan masyarakat setempat, akan tetapi karena menajmen keuangan yang kurang 
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bagus akhirnya pemerintah setempat mengadakan beberapa langkah untuk mengatasi 

hal tersebut: 

 Bidang Pertanian 

Untuk meningkatkan perekonomian Kelurahan Pota dalam bidang pertanian 

pemerintah melakukan bebebrapa langkah sebagai berikut: 

1. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani, hal ini dilakukan agar lebih 

maju dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. 

2. Meningkatkan produksi pangan, misalnya bawang merah, padi dan 

jagung serta meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh 

kelompok tani. 

3. Memperbaiki dan memperbaharui saluran irigasi yang tidak berfungsi 

agar dapat digunakan kembali dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

petani di Kelurahan Pota. 

4. Pengadaan air bersih dengan mengajukan permohonan pada dinas terkait. 

5. Menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan swadaya agar 

pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.  

B. Praktek Gadai “ Mori Masa” Tanah Sawah Di Kelurahan Pota  

1. Pengertian Gadai “Mori Masa”  

Di samping sebagai petani masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur juga sebagai pegawai, pedagang dan 

nelayan, namun dalam keadaan mendesak atau keterpaksaan seperti untuk biaya 

sekolah anaknya, biaya modal usaha, biaya hidup mereka , biaya pernikahan, 

maupun masalah lainnya, contohnya yang terjadi pada bapak H. Abdullah Dg. 

Mantara, beliau melakukan transaksi gadai “Mori Masa”, beliau menggadaikan 
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sawahnya kepada bapak Ahmad Mastura karena beliau sangat memerlukan uang 

untuk membiayai anaknya yang mengalami kecelakaan, hal mendesak seperti 

inilah yang membuat masyarakat Kelurahan Pota melakukan transaksi gadai 

Mori Masa.
82

 Sawah yang gadaikan ini merupakan sawah mereka sendiri.  

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur menyebut gadai “Mori Masa” merupkan suatu 

transaksi pinajam meminjam dimana tanah sawah/kebun sebagai jaminan. 

Barang gadai (sawah/kebun) tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai 

(kreditur/murtahin) dengan masa waktu yang tidak ditentukan, kapan sajah pihak 

debitur/rahin ingin mengembalikan uang pinjaman tersebut maka boleh 

dikembalikan, akan tetapi biasanya barang gadai (sawah/kebun) itu harus 

dimanfaatkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur/murtahin  paling sedikit 3 kali 

panen atau sama dengan 1,5 tahun pemakaian. Orang yang melakukan gadai 

disebut (Dou ma Gade) dan pihak penerima gadai disebut (Dou ma terima 

Gade).
83

 

Adapun mengenai batasan waktu, seperti artinya Gadai “Mori Masa” yaitu 

transaksi gadai yang tanpa batasan waktu, asalkan pihak penggadai telah 

memiliki uang untuk melunasi pinjamannya maka tanahnya pun juga boleh 

dikembalikan pula. Akan tetapi, berdasarkan kebiasaanya pihak penerima gadai 

(kreditur/murtahin) harus memanfaatkan terlebih dahulu sawah atau kebun itu 

selama kurang lebih 1,5 tahun (3 kali panen) baru bisa diambil kembali oleh 

pihak penggadai (debitur/rahin) meskipun pihak pemberi gadai telah memiliki 

                                                           
82H. Abdullah Dg Mantara (65 Tahun), Masyarakat yang Melakukan Transaksi Gadai Wawancara, Pota, 

6 Februari 2020 

83Drs. Ahmad ZM  ( 67 Tahun ), Tokoh Masyarakat Kelurahan Pota,  wawancara, Pota, 5  Februari 

2020 
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uang sebelum waktu tersebut. Sebaliknya jika pemberi gadai belum memiliki 

cukup uang untuk dikembalikan maka barang gadai (sawah/kebun) tersebut akan 

terus dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai sampai pihak pemberi gadai sudah 

memiliki cukup uang, meskipun hasil dari pemanfaatan sawah atau kebun itu 

sudah melebihi utang pihak pemberi gadai.
84

 

Praktek gadai “Mori Masa” ini dapat dikatakan sebagai praktek gadai turun 

temurun yang dilakukan di Kelurahan Pota. Gadai “Mori Masa” adalah sebuah 

akad yang tidak termasuk dalam agenda Kelurahan. Pemerintah Kelurahan Pota 

tidak pernah dilibatkan dalam transaksi gadai “Mori Masa” yang dilakukan oleh 

warganya. Pemerintah baru akan dilibatkan apabila telah terjadi suatu sengketa  

ataupun wanprestasi mengenai gadai “Mori Masa”  sawah/kebun tersebut.
85

 

Berdasarkan wawancara telah banyak terjadi masalah mengenai gadai “Mori 

Masa” sawah/kebun tersebut. Salah satunya adalah Karena tidak adanya bukti 

serah terima saat transaksi tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti 

akad pada umumnya adanya bukti serah terima antara pemberi gadai dengan 

penerima gadai berupa kwitansi adalah satu hal yang sangat penting dan wajib 

ada dalam suatu akad pinjam meminjam, maka beda halnya dengan   gadai “Mori 

Masa” yang merupakan suatu akad dengan sistem yang sangat mudah, apabila  

pemberi gadai sudah menyerahkan tanah sawah/kebun miliknya dan penerima 

gadai juga menyerahkan uang yang akan dipinjam maka selesailah transaksi 

tersebut. Hal inilah yang sering menjadi masalah dikemudian hari, bahkan karena 

hal ini transaksi yang awalnya sangat simple itu menjadi suatu hal yang sangat 
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Stanisius Ndala ( 52 Tahun), Kepala Kelurahan Pota, Wawancara, Pota, 29 Januari 2020 
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rumit diatasi. Bahkan penerima gadai harus rela sawah/kebunnya dimanfaatkan 

selama puluhan tahun karena tidak adanya suatu kejelasan dalam transaksi ini, 

baik itu mengenai batasan waktu kapan utang itu dilunasi oleh debitur/rahin 

maupun batasan waktu sampai kapan sawah/kebun tersebut dimanfaatkan oleh 

penerima gadai (kreditur/murtahin).   

Table 4.3 

Data Gadai “Mori Masa”
86

 

 

No Pemberi Gadai Penerima 

Gadai 

Barang 

Gadaian 

Jumlah Uang Tahun  

1 
Sarifudin Ahmad 

Mantiro 

Tanah 

sawah 

Rp.10.000.000 2017 

2 
H. Abdullah Dg 

Mantara 

Ahmad 

Mastura  

Tanah 

Sawah 

Rp.6.000.000 2017 

3 H. Abdul Hakim Ahmad  
Tanah 

sawah Rp. 15.000.000 2015 

4 
Abd. Murtalib Muhammad 

Baka  

Tanah 

sawah Rp. 7.000.000 2016 

5 Ahmad Yanto Dg. Laara  
Tanah 

sawah Rp. 5.000.000 2014 

6 A. Hafid Muksin  
Tanah 

sawah Rp. 10.000.000 2015 

7 Sitti Mariam  Jhoni  
Tanah 

sawah Rp. 6.000.000 2014 

8 Jaka  Jaleha  
Tanah 

sawah Rp. 10.000.000 2016 

9 Mahmud  Maria 
Tanah 

sawah Rp. 10.000.000 2016 

 

2. Proses Terjadinya Gadai “Mori Masa” 

Salah satu kewajiban umat Islam adalah menjalankan ajaran syariah dalam 

segala aspek kehidupan, salah satunya adalah bermuamalah, dimana manusia 
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Yusuf A. Aziz (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pota, 2 Februari 2020 
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dalam berhubungan dengan manusia lain baik dalam hal sosial, politik, ekonomi, 

dan lainnya harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam Islam. 

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain, sebab manusia merupakan 

makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik berupa materi maupun non materi. Krena saling membutuhkan 

inilah maka terjadilah muamalah seperti adanya gadai “Mori Masa”. 

Proses terjadinya praktek gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota berawal dari 

kebutuhan-kebutuhan mendesak dan kebiasaan masyarakat yang tidak ingin ribet 

dalam mencari pinjaman uang. Dalam praktek gadai “Mori Masa” di Kelurahan 

Pota berawal dari pihak A (rahin) yang mendatangi pihak B (murtahin) dengan 

mengungkapkan maksud dan tujuannya untuk meminjam uang melalui transaksi 

gadai “Mori Masa”, kemudian setelah pihak B menyatakan akan meminjamkan 

uang tersebut melalui jalan gadai “Mori Masa” maka dilakukan penyerahan 

barang antara pihak A yang menyerahkan satu petak sawah sebagai jaminan dan 

pihak B menyerahkan uang yang akan dipinjam. Hal ini dilakukan begitu saja 

tanpa adanya suatu perjanjian mengenai jangka waktu pengembalian utang 

tersebut maupun sampai kapan sawah tersebut dimanfaatkan.
87

 

Proses terjadinya akad gadai “Mori Masa” ini dilakukan tanpa adanya 

perjanjian yang pasti dengan kata lain tidak adanya bukti serah terima hitam di 

atas putih seperti perjanjia pada umumnya. Transaksi ini dilakukan tanpa 

sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi saling percaya antara kedua 

belah pihak.
88

 

                                                           

87Drs. Ahmad ZM  ( 67 Tahun ), Tokoh Masyarakat Kelurahan Pota,  wawancara, Pota,  5 Februari 

2020 

88Frans B. Jahudi (51 Tahun), PMD & PELUM  Kelurahan Pota, Wawancara, Pota, 1 Februari 2020 



73 
 

 
 

Dari perspektif penerima gadai (kreditur/murtahin) penyusun menyimpulkan 

beberapa hal yaitu: 

a. Gadai “Mori Masa” ini terjadi karena lingkungan. Masyarakat Kelurahan 

Pota sudah turun temurun menggadaikan sawah dengan sistem “Mori 

Masa”, sehingga mereka menganggapa bahwa hal tersebut sudah menjadi 

suatu kebiasaan sejak dulu dan telah menjadi adat istiadat di daerah Pota 

ini. Maka sudah menjadi hal yang lumrah jika seseorang melakukan 

transaksi gadai “Mori Masa”. 

b. Gadai “Mori Masa” terjadai karena faktor tolong menolong. Rasa ingin 

menolong sesama menjadi alasan mengapa hal tersebut masih dilakukan 

sampai sekarang di Kelurahan Pota. Kemudian sebagai bentuk 

terimakasih atas bantuan yang diberikan itu maka rahin menyerahkan 

sawahnya sebagai jaminan atas utangnya tersebut untuk dapat 

dimanfaatkan oleh pihak murtahin. 

3. Hak dan Kewajiban Penggadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin) 

a. Hak Penggadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin) 

1. Hak Penggadai 

Setelah mengadakan wawancara dengan masyarakat yang terlibat 

langsung maupun tidak dalam praktek gadai “Mori Masa” di Kelurahan 

Pota, adapun beberapa hak penggadai (rahin) anatara lain sebagai berikut: 

a) Penerima gadai berhak mendapatkan uang dari pihak penerima 

gadai 

2. Hak Penerima Gadai 

a) Berhak memanfaat sawah/kebun yang menjadi jaminan gadai 
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b. Kewajiban Penggadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin) 

1. Kewajiban Penggadai (rahin) 

a) Menyerahkan barang jaminan berupa sawah/kebun yang 

merupakan milik sendiri  

b) Mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada pihak 

penerima gadai (murtain) 

2. Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin) 

a) Menyerahkan uang yang kan dipinjamkan kepada penggadai 

b) Mengembalikan sawah milik penggadai jika penggadai telah 

melunasi utangnya tersebut. 

4. Pemanfaatan Barang gadai (Agunan/Jaminan) 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai 

tanah (sawah/kebun) di Kelurahan Pota dilakukan oleh penerima gadai 

(kreditur/murtahin). Pemanfaatan tanah tersebut dilakukan beraneka ragam 

sesuai kehendak atau keinginan pihak kreditur, pemanfaatan barang gadai ini 

dilakukan begitu saja tanpa ada perjanjian tertulis yang disepakati. 

 Pada umumnya tanah (sawah/kebun) yang dimanfaatkan oleh kreditur 

(penerima gadai) ini biasanya dikelola bersama pihak ketiga dengan ketentuan 

bagi hasil antar si penggarap dengan si kreditur (penerima gadai). Walaupun 

demikian, kebanyakan si kreditur mengelola sendiri tanah (sawah/kebun)yang 

dijadikan jaminan tersebut. Biasanya tanah (sawah/kebun) itu digarap untuk 

ditanami padi, jagung, dan bawang merah. 

 Dari hasil penelitan diketahui bahwa, hasil dari pemanfaatan jaminan 

gadai tersebut tidak dilakukan bagi hasil antara penerima gadai 
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(kreditur/murtahin) dengan pemberi gadai (debitur/rahin) melainkan hasil dari 

pemanfataan tanah tersebut diambil semua oleh pihak penerima gadai 

(kreditur/murtahin). Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bagi hasil itu 

terjadi apabila si penerima gadai menggunakan pihak ketiga untuk menggarap 

tanah jaminan tersebut, dimana pihak penerima gadai disini sebagai orang 

yang membiayainya. Pemanfaatan tanah jaminan ini dilakukan sampai pihak 

pemberi gadai melunasi hutangnya,selama kurun waktu tersebut pihak 

penerima gadai bebas mengelola atau menggarap tanah jaminan gadai itu 

bahkan pihak penerima gadai (kreditur/murtahin) dapat menggadaikannya lagi 

kepada orang lain jika dia sudah tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut. 

Oleh sebab itu, pemanfataan barang gadai (tanah sawah/kebun) di Kelurahan 

Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur ini perlu ditijau 

kembali karena sangat merugikan bagi pemberi gadai (debitur/rahin). 

Demikian hasil penelitian terhadap pemanfatan tanah (sawah/kebun) sebagai 

jaminan dalam gadai “Mori Masa” dalam masyarakat Pota Kelurahan Pota 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur-NTT.   

5. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai dalam 

Gadai “Mori Masa” 

 Salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur Bapak Abd. Murtalib berpendapat 

bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena 

status dari barang tersebut adalah sebagai jaminan hutang dan juga sebagai 

amanat bagi penerimanya, sekalipun boleh dimanfaatkan tetapi hasil dari 

pemanfaatan barang gadai tersebut apabila lebih dari utang yang telah 
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dipinjam oleh pemberi gadai (debitur/rahin) maka kelebihan itu harus 

diberikan kepada si pemberi gadai (debitur/rahin) tidak boleh di ambil semua 

oleh penerima gadai. Hak penerima gadai terhadap barang jaminan tersebut 

hanya terletak pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai 

saja,tetapi tidak pada guna pemanfaatan ataupun pemungutan hasil. Hal ini 

berbeda dengan dengan sistem gadai “Mori Masa” yang terjadi di masyarakat 

Kelurahan Pota, barang jaminan itu dimanfaatkan sesuka hatinya dan 

digadaikan lagi kepada orang lain seolah-olah jaminan tersebut duah menjadi 

milik penerima gadai, tentulah hal ini menimbulkan ketidakadilan. Apalagi 

hasil dari pemanfaatan barang jaminan yang melimpah ruah dinikmati sendiri 

oleh penerima gadai (kreditur/murtahin),  hal ini semakin menambah rasa 

ketidakadilan bagi si penggadai (debitur/rahin). 

 Menanggapi permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pota Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur bapak Abd. Murtalib 

menyatakan dengan tegas bahwa pemanfaatan barang gadai dalam sistem 

gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota tidak sah hukumnya. Selain itu, bapak 

Abd. Murtalib juga menambahkan bahwa praktek gadai “Mori Masa” ini 

mengandung unsur riba, karena si penerima gadai (kreditur/murtahin) 

mengambil keuntungan yang sangat berlebihan dari barang jaminan tersebut.
89

 

C. Sistem Gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota Menurut Hukum Islam 

 Gadai adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang dengan menjadikan 

barang yang bernilai menurut syara‟ sebagai jaminan untuk menguatkan 
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kepercayaan. Perjanjian gadai dibenarkan dalam firman Allah swt. dalam Qs al-

Baqarah/2:283: 

 

                          

 

Terjemahnya  

 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).

90
 

 

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam muamalah karena 

adanya salah satu pihak yang bermualah melakukan tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan yaitu berupa hutang karena perbuatan tersebut disebut sebagai 

perbuatan yang mendesak. 

Jika  mencermati ayat di atas, maka illat hukum yang terkandung adalah 

faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam dalam pendapatnya al-Syaukani 

yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan utang 

piutang dan tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya 

diadakan jaminan yang dipegang.
91

 Jadi adanya perjanjian utang piutang karena 

adanya kebutuhan yang mendesak. 

Alasan untuk mengadakan gadai “Mori Masa” itu lazimnya adalah bahwa 

pemilik tanah membutuhkan uang. Jika untuk mencukupi kebutuhannya dan ia 

tidak memiliki cukup uang untuk memenuhinya maka ia dapat menggunakan 
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tanahnya untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya tadi yaitu 

dengan jalan menggadaikan tanah tersebut dengan sistem gadai “Mori Masa”. 

Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat adalah perjanjian 

yang menyebabkan tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai 

dengan syarat bahwa si pemilik tanah berhak mengambil kembali tanahnya 

tersebut dengan jalan membayar hutang sejumlah yang sama.
92

 

Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, yang dalam 

kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan berbagai macam 

hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi dalam gadai “Mori Masa” 

tanah (sawah/kebun). 

Gadai “Mori Masa” tanah (sawah/kebun) di Kelurahan Pota merupakan 

transaksi gadai yang sudah mengakar, sudah berlaku secara turun temurun. 

Dengan demikian penyusun berniat berniat dan menganalisis tradisi gadai “Mori 

Masa” di Kelurahan Pota ditinjau dari hukum Islam. 

Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak 

dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan 

seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang artinya “ Tatkala 

seseorang sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, sementara diantar 

mereka tidak ada seorang penulis pun, amak agar supaya ada barang tanggungan 

yang dipegang oleh murtahin sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka. 
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Selain orang dalam perjalanan, orang yang mukmin atau menetap 

diperbolehkan diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah 

Rasulullah saw. yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau 

menetap di Madinah kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Hal ini 

diceritakan dalam sebuah hadis yang berbunyi: 

 

 ٌَََُُ َس َّ ٍ َطَعاًها  ّٕ ِْد ُِ َٗ َسلهَن ِهْي  َّ  َِ ْ٘ ُ َعَل ِ َصلٔه َّللاه َعْي َعائَِشحَ لَالَْد اْشرََشٓ َسُسُْل َّللاه

      ِدْسًعا ِهْي َحِذٗذ

سّاٍ الثخا سٕ ّ هسل٘ن (                                                                       )

    

 
Artinya; 

Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi saw. menggadaikan sebuah baju 
besi kepada Yahudi. (H.R al-Bukhari dan Muslim)

93
 

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai 

barang berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam berpergian. 

Sementara jumhur ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi 

orang yang menetap. 

Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun hukum umum oleh 

masyarakat di Kelurahan Pota telah penyusun paparkan pada bab II dan bab di 

atas. Persamaan di antara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang 

yang bernilai yaitu pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan. 

Sementara perbedaanya adalah jaminan berkedudukan sebagai amanah dan 
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kepercayaan di tangan penerima gadai yang berfungsi sebagai jaminan utang jika 

rahin tidak mampu untuk melunasinya. 

Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai tanah 

baru dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsurnya. Dari hasil penelitian dan 

pengamatan penyusun, dalam tradisi gadai “Mori Masa” tanah (sawah/kebun) 

yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota bahwa rukun dan syaratnya 

sudah mendekati sempurna, seperti yang dikemukakan dalam rukun dan syarat 

sah gadai dalam hukum Islam. Meskipun masih ada sedikit kesamaran pada serah 

terima tanah sawah sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang 

tanggungan dari suatu hutang. 

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya 

menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada penerima gadai. Tetapi 

dalam sistem gadai “Mori Masa” tanah sawah di Kelurahan Pota, penggadai 

(debitur/rahin) tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebutkepada 

penerima gadai sebagai mana seharusnya untuk benda tidak bergerak. Transaksi 

yang terjadi diantara mereka hanya saling percaya bahwa tanah tersebut milik si 

penggadai (debitur/rahin) bukan milik orang lain. Sehingga hal ini akan 

menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika dikemudian hari 

terjadi sengketa atau masalah. Jika terjadi perselisihan atau keperluan lain yang 

mendesak mereka selalu merundingkannya. 

Meskipun masyarakat di Kelurahan Pota dalam melakukan gadai “Mori 

Masa” telah saling percaya, tetapi penguasaan atas tanah tersebut masih 

dilaksanakan dan dilakukan oleh penerima gadai karena demikian aturan yang 

berlaku di Kelurahan tersebut. 
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Pemanfaatan atas jaminan tanah dilakukan sepenuhnya oleh si penerima 

gadai (kreditur/murtahin) sampai utang si penggadai (debitur/rahin) dilunasi. Jika 

sampai satu tahun rahin belum mempunyai uang, maka pemanfataan atas jaminan 

gadai tersebut akan diteruskan sampai rahin memiliki uang untuk melunasi 

hutangnya.  

Hukum Islam menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai 

dilakukan oleh rahin sebagai pemilik barang, bukan oleh murtahin (penerima 

gadai). Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana 

orang yang menerima barang dapat memilik sepenuhnya. Akad gadai bukanlah 

akad pemanfaatan suatu benda (sewa-menyewa) dimana barang tersebut dapat 

dimanfaatakan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena 

itu, ulama sepakat bahwa hak milik atas manfaat suatu benda yang dijadikan 

jaminan (marhun) berada pada pihak rahin, murtahin tidak bisa mengambil 

manfaat barang gadai tersebut kecuali atas persetujuan oleh rahin. 

Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut 

membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, hanya sebatas pada biaya yang 

dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni-nya, 

penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian 

sedikitpun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau perah sesuai dengan biaya 

yang dikeluarkan. Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau 

sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. dan 

tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan 

kepada riba yang dilarang dalam syariat Islam. 
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Sawah merupakan barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan 

seperti mencangkul, membibit, mempupuk, penyemprotan, upah buruh, dan lain 

sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan 

oleh penerima gadai. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atau barang 

gadai tersebut. Untuk menjaga agar penerima gadai tidak mengalami kerugian 

atas barang gadai, maka murtahin harus menjaga jangan sampai menderita 

kerugian, tetapi dalam hal ini rahin sebagai pemilik barang juga tidak boleh 

diabaikan jadi solusinya adalah bagi hasil atas hasil panen tanah sawah gadai 

tersebut setelah dikurangi biaya perawatan. 

Namun kebiasaan masyarakat suku manggarai di Kelurahan Pota ini tidak 

ada sistem bagi hasil antara rahin dan murtahin semua hasil atas pemanfaatan 

tanah gadai tersebut diperuntukan untuk murtahin, mualai dari perawatan, 

pengelolaan serta memilik hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin dan kerelaan 

dari pemberi gadai tanpa ada paksaan. Di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur pemanfaatan barang gadai terdapat 

penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat 

Islam. 

 Di Kelurahan Pota Kecamtan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

pemanfaatan sawah sebagai jaminan gadai dimanfaatkan oleh mutahin dan bukan 

oleh rahin. Hal ini karena pemanfaatan tanah sawah gadai merupakan 

kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad gadai tanah sawah dalam gadai 

“Mori Masa”. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya 

bahwa tanah tersebut akan digarap oleh murtahin. Namun dalam hal tersebut 

merupakan hal yang pasti karena sudah menjadi ketentuan di Kelurahan Pota 
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tersebut. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad gadai salah 

satunya adalah penggarapan sawah oleh murtahin. 

Menurut pengamatan penyusun daya tarik dari gadai “Mori Masa” tanah 

sawah ini terletak pada penggarapan sawah oleh murtahin. Ini pula yang 

mendorong murtahin dengan suka cita ingin membantu rahin, disamping 

keinginan untuk menolong, karena tolong menolong antara mereka sudah lazim. 

Faktor inilah yang mendasari masyarakat Kelurahan Pota untuk 

mengadakan transaksi gadai “Mori Masa” tanah. Karena tolong menolong dalam 

hal kebaikan merupakan anjuran dari syariat Islam. 

Dalam transaksi gadai “Mori Masa” tanah ini, murtahin mempunyai dua 

keuntungan, uangnya kembali dengan utuh kepadanya bahkan lebih jika harga 

gabah naik dan dia dapat mengelola dan menikmati hasil panen sawah sampai 

rahin mampu melunasi utangnya.  

Bagi rahin maupun murtahin, gadai “Mori Masa” tanah sawah merupakan 

ajang untuk saling tolong menolong dalam bermasayarakat, karena gadai “Mori 

Masa” memiliki nilai sosial yang tinggi. 

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus 

dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. Muamalah juga harus 

dilaksanakan dengan memlihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur 

penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam kesempitan. Mengenai 

aturan main penduduk suku Manggarai di Kelurahan Pota dalam hal pemanfaatan 

tanah sawah gadai ini, sejauh pengamatan penyusun rahin tidak merasa benar-

benar tertolong. Disatu sisi rahin tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan 

disisi lain justru semakin terpuruk kedalam kesulitan dimana ia tidak dapat 
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menggarapa atau mengelola kembali sawah miliknya yang memberi pemasukan 

untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan untuk melunasi 

utangnya. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanah tersebut 

untuk modal usaha dan ternyata berhasil. Tetapi, jika digunakan untuk keperluan 

yang mendesak, maka sama halnya rahin mengganti satu masalah dengan 

masalah lain. Hal ini dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan mendesak dan 

darurat yaitu mengganti kesukaran yang sulit dengan kesukaran yang lebih 

ringan sesuai dengan kaidah ushul fiqih. 

Aturan di Kelurahan Pota pada saat rahin memutuskan untuk 

menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi gadai dengan 

murtahin, maka pada saat itu rahin telah merelakan penggarapan sawahnya 

kepada murtahin. Hasil panennya diambil oleh murthain sampai rahin bisa 

melunasi utangnya. Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil 

manfaat dari pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh 

syariat karena hal tersebut termasuk riba. 

Dari segi rukun dan syarat sah, sebenarnya telah terpenuhi dan sah menurut 

syara‟, namun baru muncul efek yang dibuat antar rahin dan murtahin yaitu 

pemanfaatan barang gadai milik rahin kepada murthain sejak ijab dan qabul 

disepakati. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

syariat Islam.  

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa rahinlah yang berhak mengelola dan 

menikmati hasil panennya. Jika murtahin mengelola tanah sawah gadai 

berdasarkan izin rahin, maka hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tidak dapat 

diabaikan. 
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Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan dan 

keikhlasan rahin, tetapi karena pemnfaatan barang tersebut berasal dari 

menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba an-Nasiah 

yaitu riba yang telah ma‟ruf atau terkenal dikalangan masyarakat jahiliyah di 

masa lalu dan riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagaimana firman 

Allah swt. dalam Qs al-Baqarah/2:276: 

                            

Terjemahnya: 
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak 
menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang 
dosa.

94
 

Kebiasaan masyarakat suku Manggarai di Kelurahan Pota dalam 

menggadaikan tanah sawah menurut analisa penyusun dikategorikan kepada 

urf‟ yang fasid. Alasannya karena tradisi masyarakat di Kelurahan Pota 

bertentangan dengan nash baik al-Qur‟an maupun as-Sunnah. Ada 

penyimpangan yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh 

murtahin. Dimana pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya 

pinjaman uang. Hal tersebut termasuk dalam riba an-Nasiah walaupun dalam 

transaksi gadai “Mori Masa” ini sudah ada izin dari rahin. Tetapi hukum 

Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang 

diperbolehkan. Beradasarkan firman Allah swt. dalam Qs al-Baqarah/2:275: 
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Terjemahnya: 
Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di 
dalamnya.

95
 

Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau urf‟ merupakan sumber 

penetapan hukum Islam dengan sarat-saratnya, yang anatara lain tidak 

bertentangan dengan hukum syara‟. Dan sejauh pengamatan dan analisis 

penyusun, urf‟ yang ada di Kelurahan Pota banyak menyimpang dari aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh syara‟, mengenai pemanfaatan barang gadai 

dalam hal ini tanah sawah. Oleh karena itu urf‟ ini tidak dapat diberlakukan 

atau diamalkan karena bertentangan dengan syara‟. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyususn menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka 

penyususn mengambil kesimpulan: 

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai 

“Mori Masa”. Gadai “Mori Masa” adalah transaksi pinjam meminjam 

antara seorang penggadai (Debitur/rahin) dengan seorang penerima gadai 

(kreditur/murtahin) dengan memberikan jaminan (marhun) sawah atau 

kebun tanpa ada penentuan batas waktu pengembalian. Syarat dari gadai 

“Mori Masa” adalah objek jaminan (agunan/marhun) tersebut harus 

dimanfaatkan oleh pihak kreditur minimal satu tahun, selama pihak 

debitur/rahin belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak 

kreditur bebas untuk memanfatkan sawah atau kebun tersebut dan hasil 

pengelolaan atas sawah itu sepenuhnya untuk murtahin. Akad seperti ini 

tentu akan merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak penggadailah 

(rahin/debitur) yang dirugikan, karena murtahin mendapatkan keuntungan 

yang berlipat ganda, selain itu murtahin juga menikmati sepenuhnya hasil 

pengolahan sawah jaminan tanpa ada bagi hasil dengan pihak rahin, 

murtahin juga dapat menggadaikan kembali barang jaminan dalam hal ini 

sawah atau kebun itu kepada pihak lain. 

2. Berdasarkan hukum Islam kebiasaan masyarakat suku Manggarai di 

Kelurahan Pota dalam melakukan praktek gadai “Mori Masa” menurut 
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analisa penyusun dikategorikan kepada urf‟ (adat) yang fasid. Hal ini 

karena tradisi atau kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pota bertentangan 

dengan nash-nash dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, selain itu adat istiadat 

ini bukannya mendatangkan kemaslahatan melainkan mendatangkan 

mudharat. Terdapat  penyimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi yakni 

dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (kreditur). 

Pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman 

uang. Hal ini termasuk dalam riba an-Nasiah yaitu riba yang menetapkan 

suku bunga dengan melebihkan jumlah pinjaman berdasarkan ketentuan 

tertentu. walaupun dalam transaksi gadai “Mori Masa” pemanfaatan 

tersebut atas izin rahin, tetapi hukum Islam tidak bisa mentolerir 

keharaman riba dalam transaksi gadai “Mori Masa” menjadi sesuatu yang 

diperbolehkan untuk dilakukan. 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang akan penyusun berikan untuk masyarakat 

Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur-NTT, hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan 

hukum Islam dalam melakukan segalah hal khususnya dalam 

melakukan akad gadai “Mori Masa”. Sebaiknya akad ini tidak lagi 

digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan pinjaman. Akad ini 

membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa, karena sistemnya 
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yang sangat bertentangan dengan syara‟ dan mengandung keharaman 

riba yang tidak dapat ditolerir lagi.  

2. Untuk rahin dan murtahin, selain memiliki kepercayaan untuk satu 

sama lain, hendaknya dalam bertransaksi gadai “ Mori Masa” harus 

menggunakan catatan serah terima yang ditanda tangani oleh kedua 

pihak di bawah notaris sebagai bukti otentik jika suatu hari terjadi 

sengketa atau perselilsihan. 

3. Pemanfaatan hasil penggarapan tanah sawah oleh pihak murtahin 

secara penuh adalah suatu hal yang dilarang dalam hukum Islam, akan 

tetapi apabila pemanfaatan tersebut hanya terbatas pada pemotongan 

biaya perawatan maka tidak mengapa, atau dibuat perjanjian bagi hasil 

dengan ketentuan disepakati bersama bahwa hasil akan dibagi stetlah 

dipotong biaya perawatan dan lain sebagainya dengan menggunakan 

sistem muzara‟ah yaitu bibit boleh berasalah dari rahin ataupun 

murtahin tergantung kesepakatan keduanya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 



 
 

 
 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

SISTEM GADAI MORI MASA STUDI KASUS KELURAHAN POTA, KECAMATAN 

SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, NTT” 

Wawancara dengan pemerintah Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 

Manggarai Timur 

1. Apakah pemerintah di Kelurahan Pota melakukan gadai (Mori Masa) tanah 

sawah/kebun? 

2. Dalam pelaksanaan gadai (Mori Masa) tanah sawah/kebun apakah dicatat dalam agenda 

desa? 

3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau 

transaksi gadai (Mori Masa) tanah sahaw/kebun yang diketahui oleh pemerintah? 

4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai (Mori Masa) tanah sawah/kebun yang diketahui oleh 

pemerintah? 

5. Apabila terjadi sengketa ataupun wanperstasi mengenai gadai (Mori Masa) tanah 

sawah/kebun, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan? 

6. Apakah pernah terjadi barang gadaian (Mori Masa) selama 7 tahun belum dikembalikan? 

7. Bagaimana tingkat pendidikan warga di Kelurahan Pota? 

 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Pota. Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 

Manggarai Timur 

1. Apakah yang menjadi motivasi masyarakat dalam melakukan akad gadai (Mori Masa) 

tanah sawah/kebun? 

2. Bagamana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan praktek gadai (Mori Masa) 

tanah sawah/kebun baik dari pihak penggadai (rahin/debitur) ataupun dari pihak 

penerima gadai (murtahimn/kreditur)? 

3. Bagaimana bentuk akad gadai (Mori Masa) yang terjadi di Kelurahan Pota? 



 
 

 
 

4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai (Mori Masa) tanah sawah/kebun di 

Kelurahan Pota? 

5. Apakah pihak yang melakukan transaksi gadai menghadirkan saksi? 

6. Apakah tindakan penggadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur)  jika masa gadai 

telah jatuh tempo? 

7. Bagaimana kedudukan tanah sawah/kebun yang digadaikan? 

8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai (rahin/debitur) dan penerima gadai 

(murtahin/kreditur)/ 

9. Bagaimana sistem transaksi gadai (Mori Masa) yang ada di Kelurahan Pota? 

10. Sejak kapan transaski gadai (Mori Masa)ini mulai dilakukan? 

11. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Kelurahan Pota? 

Wawancara dengan penggadai (Rahin/Debitur) di Kelurahan Pota, Kecamatan Sa,bi Rampas, 

Kabupaten Manggarai Timur 

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan tanah 

sawah/kebun tersebut? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah sawah/kebun yang akan 

digadaikan itu? 

3. Apakah bapak/ibu/saudara bertemu langsung dalam satu majelis dengan penerima 

gadai? 

4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaa gadai? 

5. Apakah pihak penggadai atau penerima gadai yang menentukan batas waktu dalam 

menggadaikan tanah sawah/kebun tersebut? 

6. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah/kebun yang digadaikan pada 

penerima gadai? 

7. Siapakah yang mengelola tanah sawah/kebun yang dijadikan barang gadaian tersebut? 

8. Bagaimana sistem pembagaian hasil dari tanah sawah/kebun yang digadaikan tersebut? 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

WAWANCARA DENGAN BAPAK STANISIUS NDALA, SELAKU KEPALA KELURAHAN POTA, 

KECAMATAN SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR-NTT 



 
 

 
 

 

                                           

WAWANCARA DENGAN BAPAK H. ABDULLAH DG. SELAKU PENGGADAI (RAHIN) DI 

RUMAH KEDIAMAN BELIAU 

 

 

WAWANCARA DENGAN BAPAK SARIFUDDIN SELAKU PENERIMA GADAI (MURTAHIN) DI 

RUMAH KEDIAMAN BELIAU 

 



 
 

 
 

                    

SAWAH YANG DIJADIKAN AGUNAN (MARHUN) DALAM TRANSAKSI GADAI “MORI MASA” 

DI KELURAHAN POTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


