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BAB II 

GADAI (RAHN)  MENURUT FATWA MUI DAN  

KITAB FATH}UL MU’I>>><N 

 
 

A. Gadai (Rahn) Menurut Fatwa MUI  

1. Pengertian Gadai 

       Gadai (rahn) menurut Fatwa DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, 

dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
1
 Yang dimaksud yaitu 

menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya  (benda tersebut tidak 

harus sama besar harga jual dengan besar pinjamannya) sebagai 

tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan 

seorang yang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan 

barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh murtahin dan bisa diambil 

sampai ra>hin bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo 

pengembalian uang, akan tetapi ra>hin tidak bisa melunasi hutangnya 

maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 

sesuai syariah. Yang mana hasil penjualan marhu>n digunakan untuk 

melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum 

dibayar serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi 

milik ra>hin dan kekurangan menjadi kewajiaban ra>hin.  

 

                                                             
1 Mujahidinimeis, “Fatwa DSN tentang Rahn”, dalam http://mujahidinimeis. 

wordpress.com/2010/0503/, diakses pada tanggal 20 Februari 2016 

https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/0503/Fatwa
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2. Dasar Hukum Gadai 

a. Fiman Allah, QS. Al-Baqarah 2:283 

ْبَ ْعًضاْبَ ْعُضُكمَْْْاِمنََْْفِإنْْ.َْمْقبُ ْوَضةٌَْْفرَِىانٌَْْكاتًِباْاَتِجُدوَْْْوَلمَْْْسَفرٍَْْعَلىُْكْنُتمَْْْوِإنْْ
ْ(۲٣٣:ْالبقرة.ْ)َاَمَنَتوُْ اْؤتُِمنَْ الَِّذى فَ ْليُ َؤدْ 

“apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu 

menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah tuhannya”. (QS. al-Baqarah: 283)”.
2
  

 

 

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, ia berkata: 

 

َْورََىَنوَُْْاَجلٍِْْإَلىْيَ ُهْوِديَِّْْمنَْْْطَعاًماْاشتَ َرىَْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاَللوَُْْصلَّىْالَلوَُْْرُسْولََْْأنْْ
ْ.َحِدْيدٍْ ِمنِْْْدْرًعا

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan 

berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju 

besi kepadanya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
3
 

 

c. Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah, Nabi saw bersabda: 

ْعَْالَْعَْت َْْاللُْْىَْضِْرَْْنْْعَْوَْ ْقَْالَْقَْْوُْنْْى ْاللُْلَْصَْْاللُْْلُْوْْسُْرَْْالَْ: الَيَ ْغَلُقْْمَْلَّسَْوَْْوِْيْْلَْعَْْى
ِْمْنَْصاِحِبوِْ ُْغْرُمُو.ْرواهْالدارقطنىْوالحاحم,ْالَِّذيْرََىَنوُْ الرَّْىُن َْوَعَلْيِو ُْغْنُمُو ,َْلُو

ْالمحفوظْعندْأبىْداودْوغيرهْإرسالو. ورجالوْثقات,ْإالْأن
“Dari padanya ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang 

jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah 

yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar 

hutangnya). Melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya". (HR. al-Syafi’i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).
4
 

 

                                                             
2 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49. 
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 11, 12, (Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1997), 140. 
4 Muh. Sjarief Sukandi, Terjemah Bulughul Maram (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316. 
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d. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, nabi saw 

bersabda: 

ْمَْلَّسَْوَْْوِْيْْلَْعَْْاللُْْىلَْصَْْاللُْْلَْوْْسُْرَْْالَْقَْ:ْالَْقَْْوُْنْْعَْْىالَْعَْت َْْاللُْْىَْضِْرََْْةْرَْيْ ْرَْىُْْىِبَْأْْنْْعَْوَْ
رْ َْوَلَبنُْ,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاِْتوِْبِنَ َفقَْ يُ رَْكبُْْاَلظَّْهرُْ ,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاْبِنَ َفَقِتوُِْْيْشَربُْْالدَّ
َفَقةُْ َوَيْشَربُْْيَ رَْكبُْ الَِّذيْْ َوَعَلى ْ.البخاريْرواه.ْالن َّ

 

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 

diperah sususnya dengan menanggung biayanya. Orang yang 

menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 

menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jama’ah, 

kecuali imam Muslim dan al-Nasa’i).
5
 

 

e. Ijma:  

 

Para ulama sepakat memperbolehkan akad rahn (al-Zuhaili, al-

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). 

f. Kaidah fiqih: 

 .َتْحرِْيِمَهاَْلىعََْْدِلْيلٌْْيَُدلََّْْأنِْْْإالَّْْاإِلبَاَحوْْْاْلُمَعاَمََلتِِْْفيْْْاأَلْصلُْ

 

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”.
6
 

 

g. Pendapat ulama tentang rahn antara lain: 

ْالبنْالمغنى)ْاْلُجْمَلةِِْْفىْالرَّْىنَِْْجَوازَِْْعَلىْاْلُمْسِلُمْونََْْفَأْجَمعَْْاأِلْجَماعَُْْأمَّاوَْ
ْ(٣٦٣ ص,٤ْْج,ْقدامة

“Mengenai dalil ijma’ ummat islam sepakat (ijma’) bahwa secara 

garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan. 

 

                                                             
5 Ibid., 315. 
6 Abdul Rahman Ghazaly ddk,  Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 

5. 
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ْالمحتاجْمعني)ْاْلَمْرُىْونِْْنَ ْقصَُْْعَلْيوِْْيَ تَ َرَتبُْْالَْْبِالرَّْىنِْْاْنِتَفاعٍُْْكلْ ِْللَّرِىنِْ
 (١۱۳ ص٢ْْج,ْللشربيني

 

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh 

sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai 

tersebut. 

 

رُْْْمُهْورُْاْلجُْْيَ َرى ْالرَّْىنِِْْمنَِْْبَشْيءٍْْيَ ْنَتِفعََْْأنِْْْلْلُمْرَتِهنَِْْلْيسَْْأَنَّوُْْاْلَحَنابَِلةَِْْغي ْ
 

“Manyoritas ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa 

penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. 

 

 

3. Rukun dan Syarat Gadai 

a. Rukun Gadai 

       Dalam menetapkan rukun gadai Dewan Syariah Nasional (MUI) 

ada 4 empat, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Ra>hin dan murtain (orang yang menyerahkan barang gadaian dan 

penerima barang gadaian).  

2) Marhu>n (barang yang di jadikan jaminan gadai). 

3) Marhu>n bih (utang). 

4) Sighat (lafadz ijab dan Qabul). 

b. Syarat Gadai 

     Adapun syarat gadai sebagaimana yang telah disusun oleh Dewan 

Nasioonal Syariah (MUI) sesuai  dengan rukun gadai (rahn) itu 

sendiri. Dengan demikin syarat-syarat rahn adalah sebagai berikut: 
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1) Syarat orang yang berakad (ra>hin dan murtahin) adalah cakap 

bertindak hukum. artinya kecakapan bertindak hukum adalah 

orang yang sudah baligh dan berakal.  

2) Syarat yang terkait dengan sighat, dalam hal ini tidak buleh 

mengaitkan adanya syarat tertentu, seperti ketentuan penetapan 

fatwa MUI kedua no. 4 yaitu, besar biaya pembiayaan dan 

pemeliharaan marhu>n tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 

pinjaman. Sehingga apabila akat rahn disertakan syarat-syarat 

tertentu maka syaratnya menjadi batal sedangkan akadnya tetap 

sah.  

3) Syarat yang terkait dengan hutang (marhu>n bih) 

a) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan 

b) Kegunaan hutang jelas dan tertentu 

c) Hutang wajib dikembalikan kepada murtahin 

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan 

(marhu>n), adalah sebagai berikut: 

a) Barang jaminan itu berupa barang yang ada nilainya, yang 

mampu menutupi hutang ketika ra>hin tidak mampu melunasi 

hutangnnya. 

b) Barang gadai merupakan barang yang dapat diketahui ukuran, 

jenis dan sifatnya. 

c) Berharga dan boleh dimanfaatkan 

d) Jelas dan tertentu 
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e) Milik sah orang yang berhutang 

f) Tidak terkait dengan orang lain 

g) Merupakan harta utuh 

h) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. 

       Dalam hal ini, rahn baru dianggap sah dan sempurna apabila 

barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada ditangan 

murtahin dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh ra>hin. Apabila 

jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, 

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

surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada 

murtahin. jika barang jamina gadai itu berupa barang yang mudah 

disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, hewan ternak dan 

sebagainya berada di tangan penerima gadai. Apabila barang gadai itu 

berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerim gadai 

boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai 

aslinya. Misalnya kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat 

digunakan untuk membajak, mobil dan sepeda montor dapat 

dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos 

pemeliharaan. 

4. Pemanfaatan Barang Jaminan 

a. Pemanfaatan barang jaminan oleh ra>hin 

       Pada dasarnya pemanfaatan marhu>n menjadi milik ra>hin, 

sebagaimana ketentuan umum fatwa DSN Syariah Nasional Nomor: 
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25/DSN-MUI/III/2002, kedua “pada prinsipnya marhu>n dan 

manfaatnya tetap menjadi milik rahi>n (orang yang mempunyai 

barang), marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali 

seizin ra>hin, dengan tidak mengurangi nilai marhu>n dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatan”. Dijelaskan bahkan semua manfaat tetap menjadi milik 

ra>hin, adapun ra>hin juga menanggung semua kerusakan dan resiko 

barang gadai tersebut. Ia berhak mengambil manfaat barang yang 

digadaikan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai 

(murtahin). Sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah saw: 

تَ َعالَْ َعَلْيِوَْوَسلََّمْالَيَ ْغَلُقْالرَّْىُنَْوَعْنَْرِضَىْاللُْ ْاللُْ َصلىَّ ىَْعْنُوَْقاَل:َْقاَلَْرُسْوُلْاللُْ
ارُُقْطِنىَْوالْحَاِحِم,َْورَِجاُلُوْ ِمْنَْصاِحِبوِْ ْالدَّ ُْغْرُمُو.َْرَواُه َْوَعَلْيِو ُْغْنُمُو الَِّذيْرََىَنُو,َْلُو

 .َداُوَدَْوَغْيرِِهِْإْرَساَلوُْ المْحُفْوظِْعْنَدْأَِبى ث  َقاْت,ِْإاَلَْأنَّْ

       “Dari padanya ra, ia berkata: rasulullah saw bersabda: barang 

jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah 

yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar 

hutangnya). melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya". (HR. Al-Syafi’i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).
7
 

 

       Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau 

mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin 

orang yang menerima gadai. Maka tidak sah bila orang yang 

menggadaikan menjual barang yang sedang digadaikan itu, begitu 

juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melalui 

gadaian. 

                                                             
7 Muh. Sjarief Sukandi, Terjemah Bulughul Maram (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316. 
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b. Pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin 

      Bagi orang yang memegang gadai (murtahin) boleh mengambil 

manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar mengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatan marhu>n, sebagaimana yang dijelaskan 

dalam sabda Rasulullah saw: 

ْمَْلَّسَْوَْْوِْيْْلَْعَْْاللُْْىلَْصَْْاللُْْلَْوْْسُْرَْْالَْقَْ:ْالَْقَْْوُْنْْعَْْىالَْعَْت َْْاللُْْىَْضِْرََْْةْرَْيْ ْرَْىُْْىِبَْأْْنْْعَْوَْ
رْ َْوَلَبنُْ,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاْبِنَ َفَقِتوِْ يُ رَْكبُْْاَلظَّْهرُْ ,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاْبِنَ َفَقِتوُِْْيْشَربُْْالدَّ
َفَقةُْ َوَيْشَربُْْيَ رَْكبُْ الَِّذيْْ َوَعَلى ْ.البخاريْرواه.ْالن َّ

 

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 

diperah sususnya dengan menanggung biayanya. Orang yang 

menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 

menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jamaah, 

kecuali imam Muslim dan al-Nasa’i).
8
 

 

       Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya oleh 

murtahin (orang yang menerima barang gadaian), kecuali apabila 

murtahin mendapat izin dari ra>hin (orang yang menggadaikan). Sebab 

murtahin hanya mempunyai hak untuk menahan barang jaminan 

(marhun), adapun diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan 

itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya serta 

tidak boleh mengurangi nilai marhu>n.   

 

 

 

                                                             
8 Ibid., 315. 
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5. Barang Jaminan yang Boleh dimanfaatkan 

       Ketentuan umum fatwa DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002, yaitu diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan 

harus adanya izin dari rahi>n dan itu berupa kendaraan dan hewan. 

Diperbolehkan memanfaatkan tersebut karena sekedar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatan.  

       Akan tetapi apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu 

yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka murtahin 

tidak boleh memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda nabi saw: 

اَليَ ْغَلُقْالرَّْىُنِْمْنْْمَْلَّسَْوَْْوِْيْْلَْعَْْىْاللُْلَّصَْْاللُْْلُْوْْسُْرَْْالَْ:ْقَْالَْقَْْوُْنْْىْعَْالَْعَْت َْْاللُْْىَْضِْرَْْنْْعَْوَْ
ْالَّْ,ْإِْاتٌْقَِْثْْوُْالُْجَْرِْ,ْوَْمُْاحِْحَْاْلىْوَْنِْطْْقُْارُْالدَّْْاهُْوَْالَِّذيْرََىَنُو,َْلُوُْغْنُمُوَْوَعَلْيِوُْغْرُمُو.ْرَْ َصاِحِبوِْ

ْ.وُْالَْسَْرِْْإِْْهْرِْيْْغَْوَْْدَْاوُْىْدَِْبَْأْْدَْنْْظْعِْوْْفُْالمحَْ نَّْأَْ
“Dari padanya ra, ia berkata: rasulullah saw bersabda: barang jaminan 

(gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap 

punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). 

melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". 

(HR. Al-Syafi’i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).
9
 

 

       Membolehkan murtahin mengambil manfaat barang gadaian jika 

barang tersebut menghendaki nafkah atau biaya pemeliharaan seperti 

hewan dan kendaraan. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi murtahin 

untuk memerah susu atau memperkejakan hewan yang dijadikan jaminan 

sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya perawatan hewan 

tersebut, jika berupa kendaraan bagi murtahin boleh memanfaatkankan 

dengan mengendarai. Hal ini sebagaimana dalam sabda nabi saw: 

                                                             
9 Muh. Sjarief Sukandi, Terjemah Bulughul Maram (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316. 
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 اَلظَّْهرُْْمَْلَّسَْوَْْوِْيْْلَْعَْْاللُْْلىَّْصَْْاللُْْلُْوْْسُْرَْْالَْقَْ:ْالَْقَْْوُْنْْعَْْىالَْعَْت َْْاللُْْىَْضِْرََْْةْرَْيْ ْرَْىُْْىِبَْأْْنْْعَْوَْ

رْ َْوَلَبنُْ,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاْبِنَ َفَقِتوِْ يُ رَْكبُْ  الَِّذيْْ َوَعَلى,َْمْرُىْونًاَْكانَِْْإَذاْبِنَ َفَقِتوُِْْيْشَربُْْالدَّ

َفَقةُْ َوَيْشَربُْْيَ رَْكبُْ ْ.يْْارِْخَْبُْاْلْاهُْوَْرَْ.ْالن َّ
 

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan 

(kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya 

dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah sususnya dengan 

menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan 

memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan 

pemeliharaan” (HR. Jamaah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa’i).
10

 

 

       Adapun barang jaminan yang tidak memerlukan biaya perawatan 

seperti rumah, kain, sawah, ladang dan sebaginya, tidak halal diambil 

manfaatnya oleh murtahin. Hal ini berarti bahwa ia mengambil 

keuntungan pada uang yang dihutangkan, dan hal ini tidak diperbolehkan 

oleh agama. 

 

B. Gadai (Rahn) menurut Fath}ul Mu’i>n 

1. Pengertian Gadai 

       Gadai menurut bahasa yaitu, (الثبوت) yang berarti tetap. Artinya 

menetapkan barang untuk jaminan hutangnya.  Sedangkan rahn menurut 

istilah adalah, ْْْ َْوفَائِِو ِر ْتَ َعذ  ِْعْنَد ُعَها ْبَ ي ْ َْيُجْوُز َجْعُلَْعْيٍن “Menjadikan barang yang 

sah dijual sebagai kepercayaan utang, dimana akan dibayar padanya, jika 

terpaksa tidak dapat melunasi utang”.
11

 

                                                             
10 Ibid., 315. 
11 Abul Hiyadh, Terjemah fath}ul Mu’i>n (surabaya: Al-Hidayah), 258. 
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       Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang boleh 

dijadikan jaminan hutang adalah barang yang mempunyai nilai jual, serta 

hakikat dari gadai yaitu, sebagai bentuk kepercayaan dari ra>hin kepada 

murtahin dengan memberikan jaminan berupa barang yang bernilai (tidak 

harus lebih tinggi nilainya dibandingkan hutangnya) dengan  jumlah 

hutang, sehingga ketika jatuh tempo pelunasan ra>hin tidak mampu 

melunasi hutangnya, bisa dijadikan ganti atas hutang tersebut.  

 

2. Dasar Hukum Gadai 

a. Firman Allah Swt, QS. Al-Baqarah 2:283 

  فَ ْليُ َؤدْ ْبَ ْعًضاْبَ ْعُضُكمَْْْاِمنَْْفَِإنْْ.َْمْقبُ ْوَضةٌَْْفرَِىانٌَْْكاتًِباَْتِجُدْواَْوَلمَْْْسَفرٍَْْعَلىُْكْنُتمَْْْوِإنْْ

ْ(۲٣٣:ْالبقرة.ْ)َاَمَنَتوُْْاْؤتُِمنَْ الَِّذى
“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu 

menunaikan amanat (utangnya) dan hendalah ia bertakwa kepada 

Allah tuhannya”. (QS. al-Baqarah: 283)”.
12

 

 

       Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga 

kemaslahatan manusia, sehingga Allah menganjurkan ketika manusia 

berhutang harus adanya pencatatan dan persaksian. Dijelaskan disini 

ketika seseorang dalam perjalanan kekurangan pembekalan maka 

diperbolehkan berhutang dengan syarat adanya penulisan dan jaminan 

atas hutangnya. Sehingga jika terjadi kebangkrutan dan ia tidak 

                                                             
12 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49. 
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mampu melunasi hutangnya maka barang jamian sebagai ganti hutang 

tersebut.  

 

b. Hadist Imam Bukhori 

ًراِْمْنوَُْْوَأَخذَْْبِاْلَمِديْ َنةِْْيَ ُهْوِديْ ِْعْندَِْْدْرًعاَْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللُِْْسْولُْرَْْرََىنََْْقالَْْاََنسٍَْْعنْْ  ّْشِعي ْ

 .أِلَْىِلوِْ

“Dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah Saw, Telah menggadaikan baju 

besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau 

mengutang sya’ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah 

(keluarga) beliau”. (HR. Ahmad, Bukhori, Nasa’i, dan Ibnu Majah). 

 

       Dari hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa dalam urusan 

muamalat agama islam tidak mempersulit umat manusia, kita 

dianjurkan untuk saling tolong-menolong ketika seseorang dalam 

kesulitan, dalam menolong tidak boleh membedakan antar agama satu 

dan lainnya. Wajib antar muslim membayar hak pemeluk agama lain 

seperti terhadap sesama mereka. Begitu tidak halal harta mereka 

selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim. 

 

3. Rukun dan Syarat Gadai 

a. Rukun gadai (Rahn) 

             Dalam kitab fath}ul mu’i>n rukun gadai ada 4,  yaitu: 

 .yaitu ra>hin dan murtahin ,(orang yang berakad) عاقد (1

 .(lafald ijab dan qabul) صيغة (2

بوْمرىون (3  (hutang). 

 .(harta yang dijadikan jaminan) مرىون (4
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b. Syarat Gadai 

             Adapun syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut: 

1) Syarat yang terkait dengan orang berakad (ra>hin dan murtahin) 

       Syarat yang terkait orang yang berakad yaitu dilakukan oleh 

ahli tabaru’ (orang yang pantas melakukan jual beli). Artinya 

orang tersebut cakap dalam bertindak hukum, tidak gila, tidak 

bodoh, dan balig. Karena itu tidak sah anak kicil atau orang gila 

menggadaikan barang atau menerima barang, sebagaimana bagi 

ahlinya baik itu ayah, kakek, pemegang wasiat maupun hakim 

tidak boleh menggadaikan harta mereka kecuali dalam keadaan 

darurat, seperti contoh: Wali menggadaikan sesuatu (milik mauli) 

sebagai jaminan hutang yang akan dilunasi dari hasil bumi yang 

sedang ditunggu atau pembayaran utang seseorang. 

2) Syarat yang terkait dengan sighat (ijab dan qabul) 

       Syarat yang terkait dengan sighat berupa ucapan antara ra>hin 

dan murtahin seperti lafald: “Ku gadaikan barang ini” dan “ Ku 

terima penggadaian barang ini”, serta dalam ijab qabul harus ada 

persambungan. Apabila akad disertakan syarat-syarat tertentu 

seperti meminta izin boleh memanfaatkan barang gadai maka 

seperti itu diperbolehkan. 

3) Syarat yang terkait dengan hutang (marhu>n bih), yaitu:  
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a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang 

memberi hutang 

b) Hutang itu bisa dilunasi dengan jaminan 

c) Hutang itu jelas dan tertentu 

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan 

(marhu>n), yaitu: 

a) Barang jaminan yang sah dijual. 

b) Berharga dan bisa dimanfaatkan. 

c) Barang jaminan merupakan barang yang berharga. 

d) Milik sah orang yang berhutang. 

e) Barang jaminan bisa berupa barang pinjaman dengan izin 

pemiliknya. 

f) Barang gadai harus diserahkan kepada murtahin. 

       Dijelaskan juga tentang pemanfaatan barang jaminan dalam kitab 

fath}ul mu’i>n, menyatakan bahwa pemeliharaan barang jaminan menjadi 

tanggung jawab pemilik marhu>n, baik itu ra>hin atau murtahin.  Dengan 

adanya syarat, apabila ra>hin tidak ada ditempat atau melarat, maka 

murtahin boleh membiayai marhu>n dengan melaporkan terlebih dahulu 

kepada hakim, agar bisa mendapatkan ganti dari pembiayaan tersebut. 

 

4. Pemanfaatan Barang jaminan 

       Adapun mengenai pemanfaatan barang jaminan dapat 

diklasifikasikan antara ra>hin dan murtahin, diantaranya:  
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a. Pemanfaatan barang jaminan oleh ra>hin 

       Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh ra>hin, dalam kitab 

fath}ul mu’i>n yaitu, bagi pemilik barang (ra>hin) boleh memanfaatkan 

barang jaminan tanpa perlu mendapatkan izin dari murtahin, 

dikarenakan barang tersebut adalah milik ra>hin sehingga ia 

diperbolehkan untuk memanfaatkan. Akan tetapi boleh memanfaatkan 

itu sebatas mengendarai atau menepati, jika menyebabkan barang 

jaminan itu berkurang maka harus ada izin dari murtahin. 

       Bagi ra>hin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan seperti: 

akan menjual barang jaminan, mewakafkan dan menggadaikan kepada 

orang lain agar tidak terjadi perebutan murtahin, tidak boleh pula 

menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan tanpa izin murtahin, 

Tidak boleh mengawinkan budak perempuan yang sedang digadaikan, 

Tidak boleh menyewakan budak yang digadaikan kepada selain 

murtahin. 

b. Pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin 

       Pada dasarnya memanfaatkan barang jaminan oleh murtahin, 

boleh dimanfaatkan jika hanya sekedar mengendarai atau menempati 

tanpa harus ada izin dari ra>hin. akan tetapi jika nilai manfaat 

berkurang bisa diperbolehkan dengan adanya syarat. Dan tidak boleh 

dimanfaatkan sekalipun sudah mendapatkan izin dari ra>hin seperti, 

mensetubuhi budak yang digadaikan adalah dihukmi zina.     
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5. Barang Jaminan yang Boleh dimanfaatkan 

       Adapun barang jaminan yang boleh dimanfaatkan dalam gadai adalah 

diperbolehkan bagi malik (orang yang memiliki) baik ra>hin atau murtahin. 

Mengambil manfaat barang gadai selagi tidak menguranginya, seperti 

halnya budak yang bisa menjahit dan dipakai menjadi penjahit, rumah 

yang ditepati, kendaraan yang ditunggangi. Namun tunggangan tersebut 

harus sebatas di dalam negara. Dan tidak diperbolehkannya mengambil 

manfaat dari bangunan dan tanaman karena bisa mengurangi nilai jual 

bumi, karena hak murtahin hanya berhubungan dengan tanah yang sepi 

dari bangunan dan tanaman maka tanah itu boleh dijual untuk membayar 

hutang. Tapi apabila dalam perjanijian gadai itu tercantum ketentuan, jika 

penggadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai dan pemilik 

barang gadai mengizinkan maka boleh dimanfaatkan. Sebab pemilik 

barang gadai itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki 

termasuk penggadai untuk mengambil manfaatnya. Serta diperbolehkan 

memanfaatkan karena ada masa/ batasan pelunasan hutang seperti akan 

dilunasi hutang setelah selama 2 tahun atau 4 kali musim panen. Sesuai 

dengan qaidah yang berbunyi: 

ْ ْبِالر ُكْوِبَْوالس ْكَنىْاَلبِاْلِبَناِء ْااِلنِْتَفاُء َْلُو ْنَ َعمَْْوَيُجْوُز َْاقْ َلعَُْواْلَفْرِس ْ"اَنَا َْوقَاَل ُْمَؤجًََّل ْيُن ْالدَّ َْلوَْكاَن .ْ
ِْعْنَدْااْلََجِل"ْفَ َلُوَْذِلَك.

“Bagi pemilik barang (baik ra>hin sendiri atau murtahin) boleh 

memanfaatkannya dengan mengendarai atau menempati, tetapi tidak 

boleh membuat bangunan dan menanam diatas tanah yang tergadaikan. 

Tetapi jika hutang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata, 

“akan ku cabut bangunan atau tanaman itu ketika telah datang pelunasan 

hutang”, maka hal itu diperbolehkan baginya”.  




