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BAB IV 

PEMANFAATAN GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT  

DESA SANDINGROWO DILIHAT DARI PENDAPAT FATWA MUI DAN 

KITAB  FATH}UL MU’I <N 
 

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gadai Sawah di 

Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban        

Salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), dimana DSN ini 

dipimpin oleh ketua MUI. Adapun dibentuknya lembaga Dewan Syariah 

Nasional (DSN) berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam.
1
 

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengawasi produk-produknya, 

membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber 

hukum islam. Dengan adanya garis panduan ini menjadi dasar pengawasan 

bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan 

syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.  

Yang dimaksud garis panduan produk syariah adalah fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan 

peraturan dan ketentuan yang berkembang dengan semua kegiatan dalam 

lembaga keuangan syariah. 

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga 

memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani kebutuhan masyarakat. 

                                                             
1 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank 

Indonesia, 1999), 22. 
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Namun bagi masyarat Desa Sandingrowo transaksi gadai yang ada 

dilembaga-lembaga keuangan prosesnya dirasa ribet sehingga mereka 

memilih melakukan transaksi gadai kepada individu yang ada didesa tersebut. 

Gadai adalah menahan barang jaminan milik ra>hin sebagai jaminan atas 

hutangnya. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual, Sehingga 

murtahin yakin bahwa pinjaman yang  diberikan akan dikembalikan.  

Kemudian memberikan barang jaminan berupa sawah sebagai kepercayaan 

hutangnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur’an (QS. Al-Baqarah: 

283), yaitu: 

اَْوَلمْ َْسَفرْ َْعَلىُْكن ُتمْ َْوِإنْ  َضةْ َْفرَِهانْ َْكاتًِباَْتِجُدو  بُ و  َْمق   فَ ل يُ َؤدْ ْبَ ع ًضاْمْ بَ ع ُضكَُْْاِمنََْْفِإنْ .

تُِمنَْ الَِّذى ْ(۲٣٨:ْالبقرة.ْ)َاَمَنَتهُْ اؤ 
“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 

hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya”. (QS. al-Baqarah: 283)”.
2
  

 

        Sehingga ketika seseorang melakukan gadai maka ia harus membawa 

barang yang bernilai untuk diberikan kepada murtahin sebagai jaminan atas 

hutangnya, jaminan hutang tersebut bertujuan memberi rasa aman kepada 

murtahin bahwa modal atau pinjaman itu akan dibayar. Dalam gadai disini 

banyak yang mempraktekkan seperti yang ada di Desa Sandingrowo. 

       Kebiasan yang terjadi di Desa Sandingrowo, mereka menggadaikan 

sawahnya untuk mendapat pinjaman, kemudian sawah tersebut dimanfaatkan 

murtahin, Pemberian manfaat sawah di desa ini merupakan hal yang tidak 

                                                             
2 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49. 
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asing lagi. Dalam gadai sawah didesa Sandingrowo menggunakan sistem, 

sehingga ketika menggadaikan sawah ra>hin akan memilih terlebih dahulu   

menggadaikan sawah dengan sistem yang ia kehendaki.  

Adapun sistem yang digunakan masyarakat Desa Sandingrowo dalam 

melakukan gadai yaitu dengan menggunakan 2 (dua) sistem diantaranya, 

uang kembali dan uang tidak kembali. Gadai dengan sistem uang kembali, 

pada dasarnya gadai yang telah dilakukan secara umum  dengan cara 

memberikan barang bernilai berupa sawah sebagai bentuk jaminan atas 

hutangnya, dan akan diambil ketika ra>hin dapat melunasi hutang tersebut, 

kemudian sawah dimanfaatkan oleh murtahin sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini tidak sesuai dengan 

Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012. Yaitu murtahin boleh 

memanfaatkan barang jaminan dengan adanya izin dari ra>hin, yang mana 

barang jaminan itu berupa barang bergerak. Karena sawah merupakan barang 

tidak bergerak dan tidak butuh perawatan, sehingga tidak diperbolehkan. 

Kemudian gadai dengan sistem uang tidak kembali, gadai disini dengan 

adanya barang jaminan maka ra>hin sudah tidak berkewajiban untuk 

membanyar hutang, sehingga murtahin hanya mendapatkan uang dari hasil 

memanfaatkan barang jaminan (sawah) tersebut. Dalam sistem gadai seperti 

ini bisa menimbulkan terjadinya resiko pada murtahin, karena desa 

Sandingrowo merupakan desa yang mudah terkena banjir sehingga 

memungkinkan sawah tidak dapat dipanen. Pemanfaatan gadai dengan sistem 

seperti ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012. 
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Yaitu murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan dengan adanya izin dari 

ra>hin, yang mana barang jaminan itu berupa barang bergerak. Karena sawah 

merupakan barang tidak bergerak dan tidak butuh perawatan, sehingga tidak 

diperbolehkan. Serta sistem gadai seperti ini akad gadainya tetap sah namun 

syarat gadai menjadi syarat  yang fasid (rusak), karena keluar dari ketentuan 

syarat-syarat gadai (rahn). Sistem gadai seperti ini termasuk dalam akad 

sewa-menyewa sebagaimana Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan ijarah yaitu, adanya barang atau objek itu disewakan kepada 

penyewa dalam waktu tertentu dan penyewa memberikan uang sesuai harga 

yang disepakati.
3
 

Adapun penentuan berapa lama waktu pemanfaatan gadai sawah didesa 

Sandingrowo ditentukan besar pendapatan hasil sawah, dan kesanggupan 

ra>hin untuk membayar. Kesanggupan ra>hin tersebut berupa kesepakatan 

antara kedua belah pihak misal akan dilunasi setelah waktu 2 tahun, namun  

apabila sudah jatuh tempo dan ra>hin tidak mampu melunasi hutangnya maka 

akan diperpanjang sampai ra>hin mampu melunasinya. Kemudian untuk 

pengembalian gadai sawah, apabila dalam waktu jatuh tempo sawah yang 

digarap murtahin belum masa panen maka akan diperpanjang sampai 

murtahin memanen sawahnya. Barang yang digadaikan akan ditaksir terlebih 

dahulu, ketika hasil taksiran, jumlah pinjaman, dan hasil pendapatan sudah 

memadai maka terjadilah transaksi gadai. Berarti dalam penentuan 

pengembalian sawah sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012, 

                                                             
3 Bprsvitkacentral, “DSN Pembiayaan Ijarah”, www.bprsvitkacentral.com. Home. Kebijakan. 

Fatwa DSN, diakses tanggal 19 Februari 2016  

http://www.bprsvitkacentral.com/
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karena lebih meringankan beban ra>hin, tanpa harus menjual sawah sebagai 

pelunasan hutangnya. Adapun penentuan besar pinjaman dan hasil sawah 

tidak sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012. Yaitu berapa 

besar pinjaman tidak boleh ditaksir dengan perolehan hasil sawah. 

Seperti aplikasi gadai sawah di Desa Sandingrowo kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban. Ibu Sukainah, melakukan pinjaman kepada ibu Kaspun 

sebesar Rp. 5.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan 

hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut selama 1 

musim atau 4 bulan, dengan menggunakan uang sistem kembali. Kemudian  

ibu Kaspun memanfaatkan sawah tersebut dan setelah 4 bulan sawah akan 

dikembalikan kepada ra>hin mampu melunasi hutangnya. Ada juga, bpk 

Monjani melakukan pinjaman kepada ibu Jamilah sebesar Rp. 7.000.000,00 ia 

memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia 

akan mengembalikan uang tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun, dengan 

menggunakan uang tidak kembali. Kemudian ibu Jamilah memanfaatkan 

sawah tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun.  Dari sini sudah nampak jelas, 

bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa MUI No.25/DSN-

MUI/III/2002. Karena ketentuan diperbolehkan memanfaatkan barang 

jaminan hanya sekedar memerah susu atau menunggangi.  
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B. Analisis Kitab Fath{ul Mu’i>n  terhadap Gadai Sawah di Desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban        

       Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada 

bab sebelumnya, bahwa gadai merupakan suatu akad dimana ra>hin 

memberikan barang jaminan berupa barang bernilai (yang mana besar nilai 

barang jaminan tidak harus lebih tinggi dari jumlah hutang) kepada murtahin 

sebagai dari kepercayaan hutang, dan akan dibayar ketika ra>hin tidak 

mampu melunasi hutangnya.  Faktor yang menyebabkan terjadinya gadai 

sawah dan memanfaatkan barang jaminan tersebut adalah berdasarkan 

kesepakatan antara ra>hin dan murtahin. 

       Dalam akad gadai, ra>hin harus memberikan barang atau harta kepada 

murtahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang 

digadaikan itu harus berupa barang yang mempunyai nilai jual dan manfaat, 

Sehingga murtahin yakin bahwa pinjaman yang  diberikan akan 

dikembalikan. 

       Adapun dalam melakukan transaksi gadai harus adanya rukun dan 

syarat, diantara rukun dan syarat-syarat gadai yaitu: 

1. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) 

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

هبْمرهون (3  (hutang) 
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بهْمرهون (4   (harta yang dijadikan jaminan) 

 

b. Syarat Gadai 

       Adapun syarat-syarat gadai sudah disusun dengan rukun gadai, 

sebagimana yang telah dikemukan dalam kitab fath}ul mu’i>n, bahwa 

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 brang, 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. 
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3) Syarat yang terkait dengan hutang (marhun bih), yaitu:  

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang 

memberi hutang 

b) Utang itu bisa dilunasi dengan jaminan 

c) Utang itu jelas dan tertentu 

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan 

(marhu>n), yaitu: 

a) Barang jaminan yang sah dijual dan ada nilainya, artinya 

barang jaminan yang harus berupa barang yang bernilai namun 

tidak harus sama nilainya barang jaminan dengan nilai 

pinjaman hutangnya.  

b) Barang jaminan merupakan barang yang berharga,  

c) Milik sah orang yang berhutang 

d) Barang jaminan merupakan barang pinjaman dengan izin 

pemiliknya, artinya bahwa jaminan barang gadai bisa 

dilakukan dengan menggunakan barang orang lain, seperti 

barang pinjaman, barang sewaan dll. Dengan ketentuan harus 

ada pengakuan dari pihak yang mempunyai barang atas 

diperbolehkannya menggadaikan barang tersebut. 

e) Barang gadai harus diserahkan kepada murtahin 

       Dalam perkembangan zaman yang serba moderen ini, telah 

banyak menciptakan lembaga-lembaga baru berbasis syariah, seperti 

halnya lembaga penggadaian syariah. Namun masyarat Desa 
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Sandingrowo transaksi gadai yang ada dilembaga-lembaga keuangan 

prosesnya dirasa ribet sehingga mereka memilih gadai kepada 

individu yang ada didesa tersebut. Gadai adalah menahan barang 

jaminan milik ra>hin sebagai jaminan atas hutangnya yang mana 

barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual. Dalam praktik yang 

ada di Desa Sandingrowo dalam akad gadai mereka memberikan 

barang jaminan berupa sawah sebagai kepercayaan hutangnya, 

sehingga murtahin yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan 

dikembalikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur’an (QS. Al-

Baqarah: 283), yaitu: 

اَْوَلمْ َْسَفرْ َْعَلىُْكن ُتمْ َْوِإنْ  َضةْ َْفرَِهانْ َْكاتًِباَْتِجُدو  بُ و   بَ ع ًضاْبَ ع ُضُكمْ َْاِمنََْْفِإنْ .َْمق 

تُِمنَْ الَِّذى فَ ل يُ َؤدْ  ْ(۲٣٨:ْالبقرة.ْ)َمَنَتهَُْاْ اؤ 
“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 hendalah ia bertakwa kepada 

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

 

       Dalam hal ini dijelaskan, ketika seseorang melakukan gadai maka 

ia harus membawa barang yang bernilai untuk diberikan kepada 

murtahin untuk jaminan atas hutangnya, jaminan hutang tersebut 

bertujuan memberi rasa aman kepada murtahin bahwa modal atau 

pinjaman itu akan dibayar. Dalam gadai disini banyak yang 

mempraktikkan seperti yang ada di Desa Sandingrowo. 

       Kebiasan yang terjadi di Desa Sandingrowo, mereka 

menggadaikan sawah yang dimiliki untuk mendapat pinjaman, 
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kemudian sawah tersebut dimanfaatkan murtahin, Pemberian manfaat 

sawah di desa ini merupakan hal yang tidak asing lagi. Dalam gadai 

sawah didesa Sandingrowo menggunakan sistem, sehingga ketika 

menggadaikan sawah, ra>hin akan memilih terlebih dahulu   

menggadaikan sawah yang dimilikinya dengan sistem yang ia 

kehendaki.  

       Adapun sistem yang digunakan masyarakat Desa Sandingrowo        

mempunyai 2 (dua) sistem yaitu, uang kembali dan uang tidak 

kembali. Gadai dengan sistem uang kembali, pada dasarnya gadai 

secara umum yang telah dilakukan dan diterapkan sejak zaman nabi 

Muhammad saw, dengan cara memberikan barang bernilai berupa 

sawah sebagai bentuk jaminan atas hutangnya, dan akan diambil 

ketika ra>hin dapat melunasi hutang tersebut, kemudian sawah tersebut 

digarap oleh murtahin sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini menurut kitab fath}ul 

mu’i>n hukumnya boleh karena murtahin sudah meminta izin kepada 

ra>hin untuk memanfaatkan gadai sawah dan sudah ada kesepakatan 

atas kedua belah pihak.  

       Kemudian gadai dengan sistem uang tidak kembali, gadai disini 

dengan adanya barang jaminan maka ra>hin sudah tidak berkewajiban 

untuk membanyar hutang, sehingga murtahin hanya mendapatkan 

uang dari hasil memanfaatkan barang jaminan (sawah) tersebut. 

Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini menurut kitab fath}ul 
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mu’i>n hukumnya tidak boleh karena keluar dari gadai itu sendiri dan 

syarat nya menjadi fasid (rusak) yaitu, jaminan gadai sebagai jaminan 

atas kepercayaan utang dan akan dibayar setelah mampu melunasinya. 

Adapun gadai seperti ini termasuk dalam akad sewa-menyewa yaitu 

memberikan kemanfaatan sesuai dengan adanya penukaran 

berdasarkan ijab dan qabul antara ajir (orang yang menyewakan 

barang) dan musta’jir (penyewa yang memberikan uang sewa).
4
  

       Adapun penentuan berapa lama waktu pemanfaatan gadai sawah 

didesa Sandingrowo ditentukan besar pendapatan hasil sawah, dan 

kesanggupan ra>hin untuk membayar. Kesanggupan ra>hin tersebut 

berupa kesepakatan antara kedua belah pihak misal akan dilunasi 

setelah waktu 2 tahun, namun  apabila sudah jatuh tempo dan ra>hin 

tidak mampu melunasi hutangnya maka akan diperpanjang sampai 

ra>hin mampu melunasinya. Kemudian untuk pengembalian gadai 

sawah, apabila dalam waktu jatuh tempo sawah yang digarap 

murtahin belum panen maka akan diperpanjang sampai murtahin 

memanen sawahnya. Barang yang digadaikan akan ditaksir terlebih 

dahulu, ketika hasil taksiran, jumlah pinjaman, dan hasil pendapatan 

sudah memadai maka terjadilah transaksi gadai. Dalam penentuan 

pengembalian sawah sesuai dengan kitab fath}ul mu’i>n, karena lebih 

meringankan beban ra>hin, tanpa harus menjual sawah sebagai 

pelunasan hutangnya. Adapun penentuan besar pinjaman dan hasil 

                                                             
4 Abul Hiyadh, Terjemah Fathul Mu’in  (Surabaya: Al-Hidayah), 336. 
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sawah tidak sesuai dengan kitab fath}ul mu’i>n, karena barang gadai 

hanya bersifat sebagai  kepercayaan murtahin kepada ra>hin, sehingga 

berapa besar pinjaman tidak boleh ditaksir dengan perolehan hasil 

sawah. 

          Seperti aplikasi gadai sawah di Desa Sandingrowo kecamatan 

Soko Kabupaten Tuban. Ibu Sukainah, melakukan pinjaman kepada 

ibu Kaspun sebesar Rp. 5.000.000,00 ia memberikan sawahnya 

sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia akan 

mengembalikan uang tersebut selama 1 musim atau 4 bulan, dengan 

menggunakan uang sistem kembali. Kemudian  ibu Kaspun 

memanfaatkan sawah tersebut dan setelah 4 bulan  uang akan 

kembalikan oleh murtahin ketika ra>hin mampu melunasi hutangnya. 

Ada juga, bpk Monjani melakukan pinjaman kepada ibu Jamilah 

sebesar Rp. 7.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk 

jaminan hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut 

selama 4 musim atau 2 Tahun, dengan menggunakan uang tidak 

kembali. Kemudian ibu Jamilah memanfaatkan sawah tersebut selama 

4 musim atau 2 Tahun.  Dalam hal ini hukumnya sah dan sesuai 

dengan kitab fath}ul mu’i>n, Karena ketentuan diperbolehkan 

memanfaatkan barang jaminan sekedar memerah susu atau 

menunggangi, namun ketika sudah ada izin dan ra>hin 

memperbolehkan maka hukumnya boleh.  
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C. Analisis Perbedaan dan Pesamaan Gadai dalam Fatwa MUI dengan Kitab 

Fath}ul Mu’i>n tentang Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah 

       Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dasar hukum yang 

digunakan mengenai pemanfaatan gadai sawah menurut keputusan fatwa 

MUI dan kitab fath}ul mu’i>n adalah surat al-baqarah ayat 283 tentang 

diperbolehkannya rahn, yaitu: “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 hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya”. (QS. 

al-Baqarah: 283)”. Kedua pendapat tersebut menyamakan diperbolehkannya 

melakukan gadai. Dalam pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa MUI dan 

kitab fath}ul mu’in disini ada perbedaan dan persamaan. Pemanfaatan barang 

gadai menurut fatwa MUI dijelaskan bahwa ra>hin boleh memanfaatkan tanpa 

izin terlebih dahulu kepada murtahin hanya sebatas memerah susu atau 

menunggangi karena pada dasarnya pemanfaatan dan perawatan tetap 

menjadi hak ra>hin. Tapi jika untuk bangunan, tanah, sawah, maka harus 

meminta izin terlebih dahulu kepada murtahin. Karena barang tersebut 

haknya sudah berkurang. Adapun murtahin tidak diperbolehkan 

memanfaatkan barang jaminan karena murtahin hanya berkewajibn untuk 

menahan barang tersebut, tapi apabila ra>hin memberi izin memanfaatkan 

maka diperbolehkan dengan syarat hanya untuk barang bergerak yang 
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membutuhkan perawatan. Karena, diperbolehkan mengambil manfaat 

tersebut sebagai pengganti biaya atau perawatannya saja. 

       Adapun pemanfaatan barang gadai menurut kitab fath}ul mu’i>n pihak 

penggadai (ra>hin dan murtahin) dapat memanfaatan barang gadai tanpa izin 

dari kedua belah pihak. Dengan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai 

berupa barang bergerak dan butuh pemeliharaan, seperti hewan dapat diperah 

susunya atau di tunggangi atau kendaraan dapat dipakai tapi hanya sebatas 

dalam negara atau wilayahnya. 

       Jika barang gadai itu berupa barang tidak bergerak seperti, rumah, sawah 

dan ladang dll. Murtahin tidak boleh memanfaatkannya karena hak 

memanfaatkan hanya jatuh pada ra>hin. Tetapi jika dalam melakukan akad 

gadai disebutkan bahwa pemanfaatan barang gadai akan dimanfaatkan oleh 

murtahin maka boleh memanfaatkan, karena sudah mendapat izin dari ra>hin 

(pemilik barang). 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan barang gadai menurut 

Fatwa MUI, hanya boleh dimanfaatkan oleh ra>hin (pemilik barang jaminan). 

Namun murtahin juga bisa memanfaatkan barang gadai dengan adanya izin 

dari ra>hin, dengan syarat tidak mengurangi nilai dan pemanfaatannya itu 

hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Seperti hewan 

dapat dimanfaatkan untuk ditunggangi dan diperah susunya, kemudian 

sepedah montor dapat dikendarai. 

       Sedangkan memanfaatkan barang gadai menurut kitab fath}ul mu’i>n 

bahwa, memanfaatkan barang gadai itu diperbolehkan baik ra>hin atau 



67 
 

murtahin dan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari kedua belah pihak, 

dengan ketentuan yang dimanfaatkan tersebusebut berupa benda bergerak. 

Tapi apabila yang dimanfaatkan barang tidak bergerak dan jika dimanfaatkan 

nilainya akan berkurang maka harus izin terlebih dahulu kepada kedua belah 

pihak. Sesuai dengan qaidah yang berbunyi: 

ْوَْ ُْمَؤجًًَّل ي ُن ْالدَّ َْلو َكاَن ْنَ َعم . َْوال َفر ِس َنىَِْلبِال ِبَناِء ِبَْوالسُّك  ْبِالرُُّكو  ْاِِلن ِتَفاُء َْلُه ِْعن َدَْوَيُجو ُز ُُ َل َْاق   ْااَنَا ََ قَا
ََجِلاْفَ َلُهَْذِلَك. ْاِل 

“Bagi pemilik barang (baik rahin 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”.  

 

       Dari penjelasan diatas tentang pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa 

MUI dan kitab fath}ul mu’i>n dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

a. Persamaan 

1) diperbolehkannya melakukan transaksi gadai (rahn), berdasarkan QS. 

Al-baqarah ayat 283. 

2) Ra>hin boleh memanfaatkan marhu>n tanpa izin. 

3) diperbolehkannya memanfaatkan barang gadai yang bergerak. Karena 

sebatas untuk biaya perawatan seperti merawat hewan atau montor. 

4) diperbolehkan menambah waktu apabila ra>hin belum bisa melunasi 

hutangnya. 

5) Tidak boleh mengkakulasi besar pinjaman dengan hasil sawah dan 

jangka waktu. 
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6) tidak diperebolehkan melakukan gadai dengan sistem uang tidak 

kembali karena keluar dari syarat sah gadai dan termasuk dalam akad 

sewa-menyewa. 

b. perbedaan 

1) menurut  fatwa MUI, untuk memanfaatkan barang gadai berupa 

barang bergerak murtahin harus izin terlebih dahulu kepada ra>hin, 

sedangkan menurut kitab fath}ul mu’i>n tanpa adanya izin. 

2)  menurut  fatwa MUI, untuk memanfaatkan barang gadai berupa 

sawah murtahin tidak diperbolehkan sekalipun sudah izin, karena hak 

pemanfaatan hanya boleh dimanfaatkan oleh ra>hin. Sedangkan  

menurut kitab fath}ul mu’i>n boleh memanfaatkan dengan adanya izin 

dari ra>hin, karena barang tersebut adalah hak ra>hin dan ra>hin boleh 

memberikan hak pemanfaatan tersebut kepada siapa saja yang ia 

kehendak. 

 

 

 

 

 

 

 




