
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Syari’at islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang

kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang

mampu. Bentuk tolong menolong ini biasanya berbentuk pemberian dan

adanya juga  berbentuk pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur,

jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari

debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu

melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep

tersebut dalam fiqh islam dikenal dengan istilah rahn.1

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan atau

jaminan (borg).2 Sedangkan menurut istilah adalah suatu barang yang

dijadikan peneguhan atau penguat dalam utang piutang. Barang boleh dijual

kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual ini hendaklah dengan keadilan

(dengan harga yang berlaku waktu itu)3

Defenisi ar-rahn secara syara’ adalah menjaminkan utang dengan

sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa

1 Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (
Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004), Cet. Ke-3, h. 78

2 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
1990), cet ke-1, h. 148.

3 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1994), Cet ke-1, h. 43.
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membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang

sebagai jaminan terhadap utang.

Pengertian gadai menurut KUH Perdata pasal 1150 adalah:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas

utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil

pelunasan piutangnya dari barang itudengan mendahului kreditur-krediturlain;

dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan

barangitu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan

yang harus didahulukan.”4

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut fiqih

islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat.

Yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan

tanah untuk menerima pembayaran secara tunai, dengan ketentuan si penjual

(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan

menebusnya kembali.5

Dari pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai

menurut ketentuan Syari’at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang

terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama menyangkut objek

perjanjian gadai. Menurut syariat Islam adalah semua barang yang meliputi

4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata,
(Jakarta:Visimedia, 2008). Cet. Ke-1, h. 437.

5Naniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2000), cet.5, h. 290
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nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak

bergerak.6

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai

adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang

diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si

berhutang tadi. Jaminan dengan benda tidak bergerak disebut Hepotek (hak

benda terhadap suatu benda tak bergerak yang memberi hak prefensi kepada

seseorang yang berpiutang atau pemegang hepotek untuk memungut

piutangnya dari hasil penjualan tersebut). seperti yang dijelaskan oleh Pasal

1152-1153 KUH Perdata berikut ini:

Bunyi pasal 1152 adalah: Hak gadai atas barang bergerak yang

berwujud dan atas piutang-bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu

kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hak gadai itu tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada dalam

kekuasaan debitur atau orang orang yang memberikan gadai atau yang

dikembalikan atas hak kreditur.

Hak gadai hapus bila bila gadai itu dari kekuasaan pemegang gadai.

Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka dia

berhak intuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila

gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas

barang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barangitu, tidak dapat

6 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika,1996), cet II, h. 140
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dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang

telah kehilangan atau kecurian itu untuk menuntutnya.

Bunyi pasal 1553 bis adalah: untuk melahirkan hak gadai atas surat-

unjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan

suratnya.7

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai

jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena

suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak

dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang

digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau

prestasi.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu akan hilang jika gadai

lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda

yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi dia

tidak berhak mempergunakan benda tersebut. Selanjutnya dia berhak menjual

barang gadai tersebut, jika orang yang berhutang tersebut tidak mau

membayar hutangnya. Jika hasil penjualan barang gadai tersebut lebih besar

dari hutang yang harus dibayarkan, maka kelibihan tersebut harus

dikembalikan kepada si penggadai.8

Dengan demikian, apabila barang gadai berupa sebidang tanah

misalnya, pemegang barang gadai tidak berhak menanaminya, kecuali dengan

7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata, (Jakarta:
Visimedia, 2008). Cet. Ke-1, h. 437-440.

8 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
persada, 2004), Edisi 1, Cet. Ke-2, h.254.
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izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang). Dalam hal  orang

yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) mengizinkan penggunaan

tanah gadai , maka orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang)

harus diberikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang

berlaku pada bagi hasil. Berdasarkan atas ketentuan tersebut apabila dalam

adat istiadat berlaku kebiasaan bahwa pemegang barang gadai berhak

mengolah tanah yang sedang menjadi tanggungan utang, dan semua hasilnya

menjadi hak pemegang barang gadai itu sendiri, menurut ketentuan hukum

islam tidak dapat dibenarkan, sebab berakibat kerugian pada pihak orang yang

menyerahkan barang gadai (pemilik barang), sebagai pemilik tidak ikut

menikmati hasil miliknya sendiri yang dikerjakan orang lain. Hal ini dapat di

pandang mengandung unsur-unsur eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak

lemah, oleh pihak kaya terhadap pihak miskin.9

Dengan perjanjian gadai, 2 (dua) kepentingan dapat terayomi

sekaligus, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutangnya tetapi

jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan

untur debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai

menjual barangnya dengan harga yang kurang.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat al-Quran,

hadits nabi Muhammad SAW, dan ijma’ para ulama. Yang dapat dijadikan

9 Syafi’I Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hal. 79.
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pedoman bagi kelangsungan hidup dalm bermasyarakat.

a. Dalil Alqur’an

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan

jaminan adalah firman Allah Swt:















“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikan-
nya,Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283)”.

b. Dalil Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu

Majah dari Anas r.a. ia berkata:

رت ى طعامامن يهو دي إىل عن عائشة رضي اهللا عنها قال أن النيب صل اهللا عليه وسلم اش
أجل ورهنه درعامن حد يد. رواه البخاري

Artinya: “ Dari Aisyah ra. Dia berkata: Bahwa sesugguhnya Rasululla
membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan
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kepadanya baju besi. (HR. Bukhari dan Muslim)”.10

c. Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-hadits itu

dalam pengembangannya, selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan

jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan

dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian

juga dengan landasan hukumnya.11

Mereka juga menyatakan bahwa akad rahn bisa dilakukan dalam

perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu

bisa langsung dipegang secara hukum oleh murtahin. Maksudnya, karena

tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin

secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat

menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi aguna utang).12

Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka

yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu

dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya

pegadaian menurut landasan hukumnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam pasal 1151 KUH

Perdata sebagai berikut:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk

membuktikan perjanjian pokoknya”.

10 Mustafa Muhammad Amaroh, Jawahir Al-Bukhari, (Semarang: Pustaka
Alawiyyah, tth)h. 255.

11 Ali Zainudin, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h. 8
12 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1, h.

1483
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C. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-

menyewa, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah

termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-

pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal yang dimaksud diungkapkan

sebagai berikut :

1. Rukun Gadai

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin

tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan

bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna

gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai

itu sendiri.

Menurut ulama Hanafiyyah adalah, ijab dari ar-Rahahin (pihak

yang menerima gadai) dan qabul dari al-Murtahin (pihak yang menerima

gadai), seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad ar-Rahnu belum

sempurna dan belum berlaku mengikat (lazim) kecuali setelah adanya al-

Qadhbu (serah terima barang yang digadaikan).13

Adapun menurut ulama selain Hanafiyyah, rukun rahn adalah

shighat, aqaid (orang yang berakad), marhun, dan marhun bih.14

2. Syarat Gadai

13 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatahu, (Damaskus: Darul Fikri 2007),
cet. Ke-10, h. 111.

14 Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i, M. A, FIQIH MUAMALAH, (Bandung: Pustaka
Setia, 2001), cet ke-4, h. 162.
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1.) Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahn dan

murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni

berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk

melakukan transaksi pemilikan

2.) Syarat Gadai

a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan

suatu waktu di masa depan.

b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang

seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat

tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3.) Marhun Bih (utang)

a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada

pemiliknya.

b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak

bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

c. Harus dikuantifikai atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat

diukur atau dikuantifikasi rahn itu tidak sah.

4.) Marhun (barang)

Adapun pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah

bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua

macam jual beli, pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal

pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karna



34

pada sharf disyaratkan tunai yakni kedua belah pihak saling menerima.

Oleh karena itu tidaak boleh terjadi akad gadai padanya. Begitu pula

pada harta modal salam, meskipun menurut pendapatnya agak kurang

penting dalam masalah ini.15

Menurut Imam Syafi’I, syarat-syarat gadai terbagi menjadi dua

bagian:

Pertama. Syarat yang menjadi keharusan , yaitu penyerahan

barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang

menggadaikan sebuah rumah, lalu dia tidak menyerahkannya, maka

akad tersebut batal karenanya.

Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada di tangan

orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan, baik

karena disewa, dipinjam, ghasab, atau lainnya, berarti barang tersebut

telah berada di tangannya setelah dilaksanakan akad. Dengan

demikian, syarat sahnya penarikan barang gadai adalah penggadai itu

sendiri.

Kedua. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu

terdiri dari beberapa macam:

a. Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu

syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan

hutang piutang, karena hal itu dapat membatalkan gadai.

b. Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan

15 Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru: Suska press, 2008), Cet
ke-1, h. 84.
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akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat

bagi keduanya adalah baligh dan berakal. Dengan demikian, suatu

akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak-anak atau orang

idiot.16

Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rahn

menyangkut beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak

yang terkait dengan akad rahn, menyangkut syarat-syarat dari akad itu

sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, dan menyangkut syarat-syarat

agunan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad rahn

adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hokum, menurut jumhur

ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut

ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak

disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut

mereka anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad rahn yang

dilakukan anak kecil yang mumayiz ini harus mendapat persetujuan

dari walinya.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan dalam akad rahn tidak boleh

dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan

datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad

tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dibarengi dengan masa

yang akan datang, maka syarat tersebut menjadi batal, namun akad

16 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,
2007), Cet ke-1, h. 621.
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tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan apabila waktu hutang telah

habis dan utang belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan

atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dimanfaatkan. Ulama

mazhab Maliki, mazhab Syafi’I dan Hanbali mengatakan bahwa

apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad

tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat

tersebut bertentangan dengan tabi’at akad rahn, maka syarat yang

demikian tersebut batal. Kedua syarat dalam contoh di atas

(perpanjangan rahn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan),

termasuk akad yang tidak sesuai dengan tabi’at rahn, sehingga syarat

tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan adalah , misalnya

untuk sahnya rahn tersebut pihak kreditur meminta agar dalam

pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi.

Sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila disyaratkan bahwa

agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo,

padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.17

Sedangkan syarat gadai itu sendiri menurut Adat Minangkabau tidak

ada peraturan tertulis yang disahkan oleh para pemimpin daerah bahkan

pemuka adat sekalipun. Mereka mengikuti alur yang telah lama dan

berpedoman pada kebiasaan yang terdahulu namun tetap sesuai dengan aturan

“kenagarian”masing-masingnya. Pengaturan hanya berupa kebiasaan saja

yang disepakati oleh adatnya, tanpa ada pertentangan oleh beberapa suku

17 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, h. 79.
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yang muncul. Kesemuanya itu diyakini sebagai warisan nenek moyangnya

dengan prinsip kepercayaan lebih utama dan religius.

Gadai dalam Minangkabau biasanya dilakukan oleh perseorangan

untuk keperluan tertentu dengan syarat itu semua harus diketahui oleh kepala

kaumnya sendiri. Kaum yang biasa disebut “sapayuang” atau “sapasukuan”

adalah kelompok saudara yang sesuku yang berhak atas gadai menggadai.

Syarat berikutnya adalah, yang melakukan gadai menggadai tersebut

harus “nan saparuik” atau yang merupakan 1 (satu) nenek.18

Kemudian di Minangkabau khususnya di kecamatan Canduang

benda-benda yang digadaikan biasanya berupa tanah, sawah, dan perkebunan.

Karena di Kecamatan Canduang harta kekayaan masyarakatnya hanya berupa

tanah saja, dan mayoritas penduduknya bermata pecarian sebagai petani.

Syarat dalam perjanjian pagang gadai ialah sebagai berikut:

1. Pagang gadai dianggap sah apabila semua ahli waris telah

menyetujuinya. Andai kata masih ada salah seorang saja yang

berkeberatan , pagang gadai dianggap tidak sah.

2. Jangka waktu perjanjian pagang gadai sekurang-kurangnya sampai si

pemagang telah memetik hasil harta yang digadaikan, yakni sekali

panen.

3. Pihak penggadai mempunyai hak pertama untuk menggarap

tanah(sawah) yang tergadai dengan sistem sedua. Jika ia tidak hendak

menggarapnya, pemegang boleh menyerahkannya kepada orang lai.

18 Al Amin Putra Zein,”Pengaturan dan Ketentuan Gadai di Minangkabau”, dari
http:// byyendratmin.blogspot.com/2013/10/pengaturan-dan-ketentuan-gadai.html.
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4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang

di pegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama.

Sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke

pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan si penggadai

belum dapat menebus. Dalam hal ini, penggadai pertama atau ahli

warisnya dapat menebus gadaian itu langsung kepada pihak ketiga.

5. Nilai harga harta gadaian boleh diperdalam. Artinya, si penggadai

boleh meminta tmbahan harga gadaian dalam masa perjanjian pegang

gadai berjalan. Sebaliknya, penebusannya tidak dapat dilakukan

dengan cicilan.

6. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pagang gadai

meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pagang atau hak tebus

diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.

7. Jika dalam masa perjanjian itu terjadi kerusakan terhadap harta

gadaian, umpamanya karena bencana alam, kedua belah pihak tidak

terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang berhak memperbaiki

kerusakan tersebut serta menggarapnya terus sebagaimana biasa.

Andaikata si pemagang tidak hendak memperbaikinya, maka hak

gadaian itu kembali menjadi hak milik penggadai.

8. Jika yang digadaikan itu tanaman keras, seperti kelapa atau cengkeh,

pemegang berhak mengambil hasilnya, tetapi tidak berhak menebang
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pohon.19

D. Hak dan Kewajiban  Penerima dan Pemberi gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta

benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman

(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian baya yang telah

dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).

c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak

menahan harta  benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai

(nasabah/rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang

harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta

benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya

b. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk

kepentingan pribadinya.

c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai

sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai (Rahin)

19 A. A Nafis, Alam Terkembang Jadi Guru, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984). Cet.
Ke-1, h. 168-190.
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Hak Pemberi gadai (rahin)

a. Pemebri gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda

yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau

hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh

kelalaian penerima gadai.

c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai

sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai penerima

gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban

yang harus dipenuhinya, yaitu:

a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah

diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk

biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda

gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi

gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.20

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik

oleh pemilik barang maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang

20 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1. h. 40-
41
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tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang, namun

kepemilikan itu dibatasi oleh hak habsu (hak menahan barang gadai) oleh

murtahin. Oleh karena itu dalam perjanjian gadai maka rahin tidak

mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah

digadaikan. Mengenai permanfaatan rahin atas marhun, para ulama berbeda

pendapat.

Mayoritas ulama melarang atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan

dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi’iyah yang membolehkan

pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak

membahayakan marhun. Selain itu ulama Hanafiayah berpendapat bahwa

rahin selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan

barang gadai (marhun). Baik mengendarai, memakai pakaian, menempati

rumah, atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.

Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan marhun

berada pada pihak murtahin sehingga memiliki hak yang tetap sampai akad

rahn itu berakhir. Jadi ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin

murtahin berarti ia telah melakukan perbutan yang melawan hukum. Apabila

kemudian, terjadi kerusakan pada barang gadai, maka rahin yang harus

bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar uang

tetap berada pada rahin walaupun barang rusak atau hilang.

Kalau marhun termasuk barang yang harus secara terus-menerus

dimanfaatkan seperti: kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit, atau
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alat-alat produksi lainnya, maka murtahin dapat menyewakan kepada pihak

yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang

tersebut menjadi hak rahin. Sebab, hasil dan manfaat dari barang gadai

berdasarkan hadis Nabi adalah hak rahin.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama

Hanafiayah yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara’

menurut mereka, rahin tidak berhak memanfaatkan marhun seperti

mengendarai, menempati rumah, mengambil susu binatang ternak, dan lain

sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizing murtahin. Ketika rahin

dan murtahin tidak mencapai batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka

barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari

pemanfaatan sampai rahin melunasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah

dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh

manfaatnya adalah harta yang tertahan (mahbusah)21

Ulama malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan

pemanfaatan barang gadai oleh rahin, bahkan walaupun pihak murtahin

mengizinkan pemanfaatan barang gadaian tersebut, maka status hukumnya

tetap dilarang. Apabila murtahin member izin pada rahin untuk memanfaatkan

barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal, karena tidak

terpenuhinya kondisi menahan terhadap barang gadai.

Menurut ulama Syafi’iyah kebolehan pemanfaatan dan hasil dari

barang gadai adalah milik rahin dan tidak dikaitkan dengan utang yang

21 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.II, h.
258
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ditanggungnya.

Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad

saw yang berbunyi:

عن أىب هريرة رضي الّله عنه قاّل: قاّل رسول اهللا عليه وسلم" لظهريركب بنفقته إذكان 
مرهونا، ولنب الد ر يشرب بنفقته إذ كان مرهوناوعلى الذي يركب ويشرب النفقة. راوه 

البخارى

“Dari Abi Hurairah r. a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan
(kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya
dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah
susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H. R.
Al-Bukhari).22

22 Syeikh alhafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, Bulugh al-Maram,(Semarang:
Toha Putra, tth) h. 175


