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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap 
Pelaksanaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syari’ah Cabang 
Padang”. Adapun yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan 
produk Arrum haji pada Pegadaian Syari’ah Ujung Gurun. Penulisan skripsi 
ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan produk arrum haji yang dilakukan 
oleh Pegadaian syari’ah Ujung Gurun Kota Padang. Produk arrum haji ini 
menggunakan akad pinjaman yang disertai dengan akad al-rahn. Pihak 
pegadaian akan memberikan nasabah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 
yang akan digunakan untuk pedaftaran porsi haji. Persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh calon nasabah adalah emas senilai Rp 7 juta sebagai barang 
jaminan, biaya administrasi sebesar Rp. 270.000, setoran awal Tabungan 
Haji Rp 500.000, uang imbal jasa kafalah dan potokopi KTP. Besar biaya 
imbal jasa kafalah masing-masing jangka waktu ditetapkan berbeda. Dalam 
pelaksanaan produk arrum haji, nasabah juga dibebankan untuk membayar 
mu’nah (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar mu’nah yang akan 
dibayar oleh nasabah sebesar Rp 252.806/bulan. Mu’nah harus ditetapkan 
pada saat terjadinya akad sebagaimana ujrah (upah) yang dibayarkan 
dalam akad ijarah. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis mengumpulkan 
data dengan melakukan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan 
melakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syari’ah Ujung Gurun. 
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan (library research) 
sebagai landasan teori atau perbandingan antara ketentuan dalam fiqih 
muamalah dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan metode analisis yang 
penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk 
menjawab rumusan masalah menggunakan teori al-qardh dan teori al-rahn. 
Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan akad arrum haji yaitu akad pinjaman yang disertai al-
rahn, bahwa  penggabungan akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan 
fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Kemudian dalam hal mu’nah 
yang dibebankan kepada nasabah juga juga telah sesuai dengan ketentuan 
fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. 
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ABSTRACT 

This thesis is titled “The Review of Fiqih Muamalah toward the 
implementation of Arrum Hajj product on Pegadaian Syari'ah Padang 
Region.” The purpose of this discussion is to know how the review of Fiqih 
Muammalah toward the implementation of Arrum Hajj product on Pegadaian 
Syari'ah Ujung Gurun Padang city. The focus of this thesis is based on the 
implementation of Arrum Haji Product that is done by the Pegadaian Syariah 
Ujung Gurun Padang city. The product of arrum hajj uses the loan aggrement 
which is accompanied by al-rahn agreement. The pawnshop will give loan for 
the costumers Rp. 25.000.000 for the registration of hajj. Requirement which 
have to be fulfilled by the prospective customers is gold grade Rp. 7.000.000 
as the warranty, administration Rp. 270.000, initial deposit savings Rp. 
500.000, premium kafalah and copies of ID card. The amount of premium 
kafalah applied in different period. In the implementation of arrum hajj 
product, the costumer is charged for Mu’nah (the cost of maintaining the 
goods guarantee). The cost for Mu’nah that is paid by costumer is Rp. 
252.806/months. Mun’ah must be established at the time of the agreement as 
it is ujrah (wages) paid in ijarah. In order to finish the thesis, the writer 
collects the data by doing field research by interviewing the Pegadaian 
Syari’ah ujung gurun. This research is supported by using library research as 
theoretical basis or comparison between the provisions of Islamic law and 
the fact that happened.  Meanwhile, the analytical method that used by writer 
is descriptive qualitative analysis method. In order to answer the formulation 
of the problem, the theory of al-qardh and al-rahn is used by the writer. After 
doing the research, the writer conclude that the implementation of arrum 
hajj agreement is the agreement loan followed by al-rahn, that the merger 
has been in accordance with the terms of fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-
MUI/IV/2014 . In the case of mu'nah charged to customers is accordance 
with the terms of fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam memenuhi kebutuhan manusia terus berkembang dan 

berinovasi dalam bermuamalah. Salah satu bentuk dari inovasi dan 

perkembangan tersebut adalah Produk arrum haji. Produk arrum haji 

adalah sebuah produk yang diluncurkan oleh Pegadaian Syari’ah yang 

memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.(Pegadaian 

Syari’ah 2016)  

Produk arrum haji diluncurkan pada tahun 2016 oleh Pegadaian 

Syari’ah. Produk ini bisa menjadi solusi untuk mempermudah 

pendaftaran haji. Sebelum lahirnya produk arrum haji dari Pegadaian 

Syari’ah, telah ada produk talangan haji yang dikeluarkan oleh Bank-

Bank Syari’ah. Dari segi tujuan antara produk talangan haji dengan 

produk arrum haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan 

kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Produk talangan haji 

adalah  dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk 

menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan 

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).(Bahar 2014,120) 

 Dalam pelaksanaan produk talangan haji di Perbankan Syari’ah 

menggunakan 2 akad dalam satu transaksi, yaitu al-qardh dan al-ijarah. 

Pihak bank akan menyediakan sejumlah dana berupa pinjaman kepada 

nasabah yang kemudian nasabah wajib mengembalikan uang yang 

dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Pihak bank akan 

membebankan nasabah dalam pembayaran upah (ujrah) dan biaya adm. 

Upah atau ujrah ini adalah biaya pengurusan penalangan dana talangan 

haji. 
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Larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang 

produk talangan haji yang ada di perbankan syari’ah, Disebabkan haji 

harus memiliki syarat mampu dalam hal finansial (keuangan).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 

Tahun 2016  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi “BPS BPIH” dilarang memberikan 

layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak 

langsung”.(kemenag.go.id) 

Setelah adanya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama 

tersebut, Pegadaian Syari’ah memberikan solusi alternatif baru bagi 

masyarakat yang ingin mendaftar porsi haji dengan dengan 

mengeluarkan produk arrum haji.  Produk arrum haji adalah produk 

pembiayaan baru yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2016. 

Pegadaian syari’ah bekerjasama dengan dua bank syari’ah , yaitu BNI 

Syari’ah dan Bank Mega Syari’ah.  

Pembiayaan arrum haji menggunakan akad yang berbeda dengan 

dana talangan haji. Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan 

produk pembiayaan arrum haji menggunakan akad pinjaman yang 

disertai al-rahn. Objek akad al-rahn tersebut adalah emas  yang dijadikan 

sebagai jaminan (marhun) dari pinjaman yang akan diberikan oleh 

Pegadaian Syari’ah. 

Pegadaian Syari’ah memberikan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 

yang akan digunakan untuk pendaftaran porsi haji. Jangka waktu 

pembayaran pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan oleh Pegadaian 

Syari’ah beragam, yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah fotocopy KTP, emas 

senilai Rp 7 juta sebagai barang jaminan dan setoran awal Tabungan Haji 

Rp 500.000. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, nasabah dibebankan 



3 
 

 

untuk membayar mu’nah (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar 

mu’nah yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp 252.806/bulan. 

(Kortriza 2017) 

Mu’nah harus ditetapkan pada saat terjadinya akad sebagaimana 

ujrah (upah) yang dibayarkan dalam akad ijarah. Hal ini berdasarkan 

kepada fatwa MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan 

yang disertai al-rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-rahn). (dsnmui 2017) 

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam 

dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya 

dikembalikan kepada pemilik dan juga mempuyai kemiripan dengan 

pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanguhkan dan punya 

hubungan pula dengan muamalah riba. Utang piutang meupakan 

perbuatan kebajikan yang telah disyari’atkan dalam Islam. Utang piutang 

adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada 

waktunya dengan nilai yang sama. (Syarifudin 2003, h.222) 

Sesungguhnya al-qardh merupakan bentuk muamalah yang 

bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Bahkan al-Qur’an menyebut piutang untuk menolong 

atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah 

mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang baik. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11 

 

  َم   َم   اَّل ِذ   ُيُض ْق ِذ ُض  اَّلَم  ُيَم ْق ضًا  َم َم ضًا  ُيَم ُض َمضاِذ َم ُض اَم ُض  َماَم ُض  َم ْق ٌر  َم ِذ ٌر 

 

Artinya: 

“Barang siapa yang mau mengutangkan kepada Allah utang yang baik, 
maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) utang itu untuknya, dan 
dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(QS. Al-Hadid: 11). 
(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 2015, 538) 
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Mengutangkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan 

untuk memberikan harta dengan cara mengutangkannya kepada orang 

lain yang membutuhkan.  

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

َّل  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  َمضاَم  ض  ُيَم ْق ًاض : اَم ِذ  اْق ِذ  َم ْق ُض ْق ٍد  َم َّل  ا َّل ِذ  َمض ِذ ْق  ُض ْق ِذ ٍد  ُيُض ْق ِذ ُض  ُض ْق ِذمًا

ِذ  ِذَّلَّل  َمض َم  َمصَمدَم َمتِذهَمض  َم َّلةًا   َم َّل   ) ر  ه  ا   ض   (تُيَمْيْق

Artinya: 

 “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang 
muslim mempiutangi orang muslim lain dua kali malahan hal itu 
adalah seperti mensedekahkan satu kali dari padanya. (HR. Ibnu 
Majah). (Hamidy, Imron, Fanany 1994, 1779) 

 

Nabi SAW menegaskan dalam hadits di atas bahwa seseorang 

yang memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak 

dua kali maka satu di antaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat 

sebagai amal di sisi Allah SWT. Memberi utang hukumnya sunat bahkan 

dapat menjadi wajib jika orang yang berutang itu adalah orang yang 

terlantar dan sangat membutuhkan.(Rasyid 2005, 307) 

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan 

kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa 

tidak mempunyai uang kontan, seperti yang telah dijelaskan dalam 

hadits Nabi SAW: 

ْق  اَم ْق   اَم ْق   ُيَم ْق َم   َم ْق  : َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض   َمضاَم  : َمضاَم  اَم ْق ُض   ُض  رَم ِذ َم   ُض َم ُيْق َمةَم   َم ِذ

  َم َّل َم   َم ْق   َم  , اْق ِذ َمض َم ِذ   ُيَم ْق ِذ   ُض َم ِذ   ِذ ْق   ُض ْقاَم ًا  اَم ْق ُض   ُض   ُيَم ْق َم  , ادُّ ُيْق َمض  ُض َم ِذ   ِذ ْق   ُض ْقاَم ًا   ُض ْق ِذ ٍد 

َم ِذ َمةِذ   ادُّ ُيْق َمض  ِذ  اَم َم  ِذ   َم َّل َم ُض  , ُض ْق ِذ ٍد  اَم َم  تُيَم َم   َم َم ْق  , َم اْق ض  َم تُيَم َمهُض  , ُض ْق ِذمًا   ادُّ ُيْق َمض  ِذ   ُض   َم

 )     ر  ه ( َم ِذ ْق ِذ  اَم ْق ِذ   ِذ   اْق َم ْقدُض   َمض َم   ضَم   اْق َم ْقدِذ  اَم ْق ِذ   ِذ   َم ُض  , َم اْق ِذ َمةِذ 
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Artinya: 

 “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-
kesusahannya di dunia, niscaya Allah Ta’ala akan menghilangkan satu 
kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan Siapa yang 
memudahkan urusan seorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah 
akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa 
yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi 
kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa 
menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong 
saudaranya.”(HR. Muslim). (Al-Bassam 2007, 410-411) 
 

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dengan 

senang hati menolong seseorang yang berada dalam kesusahan, maka 

Allah akan melepaskan kesusahan orang tersebut baik di dunia maupun 

di akhirat. Seperti memberikan utang kepada orang yang membutuhkan 

uang kontan tersebut sudah termasuk kepada menolong seseorang 

dalam kesusahan. 

Namun untuk ketenangan hati si pemberi utang memerlukan 

jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang. Untuk 

maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang 

berharga. Hukum meminta agunan itu adalah mubah berdasarkan 

petunjuk Allah dalam al-qur’an dan penjelasan dari nabi. 

Adapun dalil al-qur’an di antaranya surat al-Baqarah ayat 282-

283 

                     …  

                 … 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya...jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
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secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang).(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 2015, 
48-49) 

Alasan hukum bolehnya muamalah dengan memberikan agunan 

itu adalah memberikan keringanan kepada pelaku muamalah dalam 

pergaulan hidup dan kepuasan hati baginya dalam bermuamalah. Unsur-

unsur yang terlibat dalam muamalah agunan itu adalah: 

1. Orang yang berutang dan menyerahkan barang berharga sebagai 

jaminan, disebut orang yang memberikan agunan atau rahin. 

2. Orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai agunan, 

disebut orang yang memegang agunan atau  murtahin. 

3. Barang yang diagunkan atau disebut marhun.(Syarifudin 2003, 

227-229) 

Syarat yang berkenaan dengan barang agunan ialah ia barang 

yang bernilai, milik sempurna dari orang yang mengagunkan, telah ada 

ditangannya dan dapat diserahkan pada waktu akad yang kemudian 

dipegang oleh yang menerima agunan. Bila barang yang dirungguhkan 

tidak memerlukan biaya perawatan seperti tanah kosong untuk 

perumahan, tidak boleh dimanfaatkan oleh yan memegang agunan 

karena akad agunan hanyalah sekedar untuk jaminan kepercayaan 

bukan untuk mendapatkan hasil. Dalam hal ini haram mengambil 

hasilnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi: 

  ًا  ُيْق َم َم ًا  ُيَمهُض َم رِذ  َم  ُض ُّ  ُيَم ْق ٍد  َم َّل   َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض   َمضاَم  : َمضاَم اَم ْق اَم ِذ  

 (ر  ه  هل ث ا   ىب  مس )

Artinya: 

“Dari Ali berkata, Rasulullah Saw bersabda: Semua utang yang 
menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”   Diriwayatkan oleh al-
Harist bin Abi Usamah dan isnadnya terputus, namun hadits ini 
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memiliki pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid pada al-
Baihaqi, dan riwayat yang lainnya mauquf dari Abdullah bin Salam 
pada al-Bukhari. (al-Hamd 2007, 266) 

Bila barang agunan itu adalah kendaraan atau hewan yang 

memerlukan biaya perawatan, boleh diambil manfaatnya sebanding 

dengan biaya yang dikeluarkannya. (Sabiq 2013, 128) 

Hadits dari Abu Hurairah, menjelaskan bahwa Nabi SAW, beliau 

bersabda: 

 ُيُض ْق َمبُض   َمالَّلهْق ُض :  َمضاَم رَم ُض اُض  ِذ  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم : اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم رَم ِذ َم  ُض اَم ْق ُض  َمضاَم 

ُض  ادَّلرِّرِذ  ُض ْق َم ُض اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا , اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق َم   َماَم َم   اَّل ِذ ْق  ُيَم ْق َمبُض ,  َماَم َم

 (ر  ه  ا خضر ). َم َم ْق َم ُض  ا ُيَّل َم َم ُض 

 Artinya: 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila digadaikan. Air 
susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang 
menunggangi dan meminum wajib menanggung biayanya.”(HR. Al-
Bukhari) (Al-Asqalani 2007, 150) 

 
Bila barang dijadikan agunan itu mengalami pertumbuhan seperti 

hewan melahirkan anak atau pertumbuhan pada nilainya, maka 

tambahan tersebut menjadi milik yang punya barang dan digabungkan 

kepada asalnya sebagai barang agunan. (Syarifudin 2003, 229). 

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas 

permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK 

ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARI’AH CABANG PADANG” 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, 

perlu untuk merumuskan dan memberikan batasan permasalahan yang 

akan diteliti. Rumusan masalah adalah bagaimana pandangan fiqih 

muamalah tentang pelaksanaan produk arrum haji yang ada di 

Pegadaian Syari’ah Cabang Padang. 

3. Pertanyaan Penelitian 

3.1 Bagaimana pelaksanaan produk arrum haji pada Pegadaian 

Syari’ah Cabang Padang? 

3.2 Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan 

produk arrum haji pada Pegadaian Syari’ah Cabang Padang? 

 

4. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

4.1 Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah  

4.1.1 untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produk arrum 

haji pada Pegadaian Syari’ah Cabang Padang 

4.1.2 untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap 

pelaksanaan produk arrum haji pada Pegadaian Syari’ah 

Cabang Padang 

4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah: 

4.2.1 Dapat  menambah wawasan pembaca dan penulis sendiri 

tentang praktik bermuamalah yang terjadi ditengah 

masyarakat 

4.2.2 Untuk ikut berkonstribusi dalam pengembangan 

pengetahuan dalam ruang lingkup muamalah 
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4.2.3 Untuk mempelajari produk-produk baru yang telah 

dikeluarkan oleh Pegadaian Syari’ah 

5. Penjelasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penafsiran 

judul yang dibahas nanti maka perlu kiranya penulis menjelaskan judul 

skripsi ini sebagai berikut : 

Produk Arrum Haji : produk yang diluncurkan oleh Pegadaian 

Syari’ah pada pertengahan tahun 2016 yang 

memberikan kemudahan pendaftaran dan 

pembiayaan haji guna untuk mendapatkan 

porsi haji. (Pegadaian Syari’ah 2016) 

Fiqih Muamalah : ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang 

mengatur hubungan atau interaksi antara 

manusia dengan manusia yang lain dalam 

bidang kegiatan ekonomi. (Muslich 2015, 2) 

Yang dimaksud Fiqih Muamalah pada judul 

skripsi ini adalah fatwa MUI nomor 92/DSN-

MUI/IV/2014. 

Dari uraian di atas, maka yang penulis maksud dalam judul skripsi 

adalah bagaimana tinjauan fatwa MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 

terhadap pelaksanaan produk arrum haji yang ada pada Pegadaian 

Syari’ah cabang Padang. 

 

6. Telaah Pustaka 

6.1 Wiwit Desrita (308.082) dengan judul skripsi akad al-qardh wa 

ijarah dalam dana talangan haji di Bank Mandiri Syari’ah ditinjau 

dari fikih mu’amalah, dengan rumusan masalah bagaimana hukum 

akad talangan haji di Bank Mandiri Syari’ah ditinjau dari fikih 

mu’amalah, dan kesimpulannya upah atau ujrah yang dibayar oleh 
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6.2 nasabah selama 1 tahun adalah Rp 2.850.000 boleh, tetapi uang 

ujrah pada tahun kedua dan ketiga adalah riba nasi’ah. 

6.3 Zetri Marlina (307.248) dengan judul tinjauan fikih mu’amalah 

terhadap akad al-rahn emas (studi kasus Bank Syari’ah Mandiri  

cabang Padang), dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap akad al-rahn emas di Bank Syari’ah 

Mandiri  cabang Padang, dan kesimpulannya adalah boleh 

dikarenakan biaya penitipan yang diperoleh bank bukan 

berdasarka jumlah utang tetappi berat barang jaminan. 

 

7. Kerangka Teori 

Sayid Sabiq memberikan definisi al-al-qardh adalah harta yang 

diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang 

(muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti 

yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. (Muslich 2013, 

273)  

Untuk maksud utang piutang dalam terminologi fiqh digunakan 

dua istilah al-qardhu (القرض) dan dayn (الدين). Kedua lafaz ini terdapat di 

dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang 

piutang. Definisi utang piutang  tersebut yang lebih mendekat kepada 

pengertian yang mudah dipahami adalah : penyerahan harta berbentuk 

uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata 

“penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari 

yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti 

bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti 

yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya.(Syarifuddin 2010, 222) 

Kemudian, Menurut istilah syara’, gadai atau al-rahn didefinisikan 

oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah adalah menjadikan 

benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan 

untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua 
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utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. 

Ulama Syafi’iyah juga memberikan definisi sebagaimana dikutip oleh 

Wahbah Zuhaili, al-rahn (gadai) adalah menjadikan suatu benda sebagai 

jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari 

benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.  

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab 

tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak 

terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (al-

rahn). Dari defiisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari 

bahwa gadai (al-rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan 

atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam 

pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan 

barang yang dijadikan jaminan itu.(Muslich 2015, 286-288) 

 

8. Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini 

yaitu: 

8.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan 

untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai 

dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan 

data yang konkrit. 

8.2 Teknik Pengumpulan Data 

8.2.1 Wawancara  

wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data .( Adi 

2004, 72).  Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara 
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“Face to Face” yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung 

dengan pimpinan Pegadaian Syari’ah cabang Padang. 

8.2.2 Studi dokumen 

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder  

dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan 

menganalisa data primer yang berkaitan dengan penelitian.(Moleong 

2000, 5) 

8.3 Sumber data 

8.3.1 Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan 

berupa hasil wawancara baik berupa dokumen maupun 

keterangan dari objek penelitian. 

8.3.2 Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

9. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu 

menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa 

adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan 

menggambarkannya secara verbalisasi. Setelah data itu terkumpul baik 

data melalui observasi, wawancara yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengolahan datanya 

dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat 

deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang 

diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk 

pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. 
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BAB II 

KONSEP AL-QARDH DAN AL-RAHN 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-qardh 

Al-Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: qaradha yang 

sinonimnya: qatha’a artinya memotong. Diartikan demikian karena 

orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk 

diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). (Muslich 

2013, 273) 

Dalam pengertian istilah al-qardh didefinisikan oleh Hanafiah 

sebagai berikut: 

  َمْقصُض ْق ٌر  اَم ْقدٌر   ُض َم  ى ْق َم  ُض  اِذ ِذ َمضرَمةٍد   ْق  َم    َمضهُض  َم تَم َم اِذ   ِّرٍد  ِذ ْق ِذ   َمضاٍد   ِذ ْق   َمضتُيُض ْق ِذ ْق ِذ   ُض َم   َماْق َم ْق ُض 

 ِّرٍد   َمضاٍد   َم ْق ِذ  ىاَم َم   ُيَم ُض ُّ 
َم   ِذ ْق ِذ   ِذ ُيْق َم ُض  اِذ ُيَم ُض َّل   َم َم اْق

Artinya:  
Al-Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal 
mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan 
ungkapan yang lain, al-qardh adalah suatu perjanjian yang khusus 
untuk menyerahkan harta (mal mitsli)kepada orang lain untuk 
kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. (Muslich 
2013, 273) 
 

Sayyid Sabiq seperti dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich 

memberikan definisi al-qardh sebagai berikut: 

رَمتِذ ِذ  اِذ ْقدَم   ِذاَم ْق ِذ   ِذ ُيْق َم ُض  اِذ ُيَم ُض َّل   ِذ تَم ِذ اِذ ْقمُض ْق   اْقمُض ْق ِذ ُض   ُيُض ْق ِذ ْق ِذ   اَّل ِذ ْق   اْقمَمضاُض   ُض َم   َماْق َم ْق ُض     اَم َم ْق ِذ   ُضدْق

Artinya: 

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) 
kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan 
kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu 
membayarnya.(Muslich 2013, 273) 
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 Dalam kitab Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa al-Qardh secara 

bahasa mengandung arti pemotongan, dan harta yang diambil oleh orang 

yang berutang disebut qatha’a (memotong atau memutuskan) karena 

orang yang member utang memotong dari hartanya. (Sabiq 2009, 234) 

Untuk maksud utang piutang dalam terminologi fiqh digunakan 

dua istilah qardhu (القرض) dan dayn (الدين). Kedua lafaz ini terdapat di 

dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang 

piutang. Definisi utang piutang  tersebut yang lebih mendekat kepada 

pengertian yang mudah dipahami adalah : penyerahan harta berbentuk 

uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata 

“penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari 

yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti 

bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti 

yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya.(Syarifuddin 2010, 222). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa utang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan hak 

kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada 

orang yang berutang dan orang yang berutang wajib menggantinya 

dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya, artinya harta orang yang 

berpiutang itu akan dipindahkan kepemilikannya karena dipiutangkan 

kepada orang yang berutang sampai ia menggantinya. 

Bila dilihat utang menurut istilah ada beberapa pendapat para 

ulama diantaranya: 

Ibrahim Lubis mengatakan bahwa utang piutang adalah 

memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian akan 

membayarnya sama dengan itu.( Lubis, 359) 

Mardani di dalam bukunya Fiqih Ekonomi Syari’ah menjelaskan 

bahwa al-qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada 

orang yang akan memanfaatkannya dn mengembalikan gantinya 

dikemudian hari.  (Mardani, 2012, 333) 
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Sedangkan menurut Rozalinda, utang piutang adalah akad 

tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan 

kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. (Rozalinda 2005, 146) 

Dari definisi di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa utang 

adalah merupakan suatu harta yang diberikan oleh satu pihak atau orang 

yang berpiutang kepada pihak lain dalam hal ini orang yang berutang 

melalui transaksi utang piutang antara kedua belah pihak di mana orang 

yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang 

serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak 

untuk menerima kembali apa yang telah diutangkannya. 

Apabila orang yang berutang meninggal dunia sebelum melunasi 

seluruh utangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi 

utang itu dari harta yang dia tinggalkan, agar orang yang berutang 

terbebas dari kewajibannya di dunia. 

 

2. Rukun dan Syarat Al-qardh 

2.1 ‘Aqid , yaitu muqridh dan muqtaridh 

Untuk ‘aqid disyaratkan harus orang yang dibolehkan 

melakukan tasaruff1 atau memiliki ahliyatul ada’2. 

2.1.1 Berakal. Tidak sah akad (dalam hal ini utang piutang) yang 

dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila) 

2.1.2 Atas Kehendak sendiri. Maksudnya akad yang dilakukan oleh 

para pihak dalam utang piutang itu harus atas kehendak 

sendiri tanpa ada paksaan atau rekanan dari pihak manapun. 

                                                           
1 Tasharruf adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan 

kehendak sendiri dan dengannya syara’ menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa 
ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat. (Azzam 2010, 18) 

2 Ahliyatul ada’(kecakapan bertindak secara hukum) adalah kepantasan seseorang 
untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, (baik aktif 
maupun pasif; gerak dan diam), baik dalam bidang ibadah maupun muamalah sehingga 
perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang 
merugikan baginya. (Dahlan 2014, 98) 
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Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang 

merupakan unsur penting dalam akad utang piutang. 

2.1.3 Baligh. Tidak sah akad utang piutang yang dilakukan oleh 

orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak 

belum cakap melakukan tindakan hukum. 

2.1.4 Tidak di bawah perwalian. Dalam setiap hukum Islam tidak 

semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum 

walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang 

dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir menyatakan bahwa 

dalam melakukan akad orang yang di pandang tidak cakap 

melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. 

(Basjir, 53) 

Dari kutipan di atas dapat disimpulan bahwa syarat-syarat yang 

harus ada pada muqridh dan muqtaridh adalah berakal, dilakukan atas 

kehendak sendiri, baligh dan tidak berada di bawah perwalian. 

 

2.2 Ma’qud ‘alaih, yaitu uang atau barang 

Menurut jumhur ulama terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan 

objek akad salam. Baik berupa barang-barang yang ditakar dan 

ditimbang maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada 

persamaannya di pasaran, seperti hewan, barang-barang dagangan, 

dan barang yang dihitung). Dengan perkataan lain, setiap barang yang 

boleh dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan objek akad al-

qardh. (Muslich 2015, 278) 

Pendapat di atas sesuai dengan  hadits Nabi SAW dari Abu 

Hurairah: 

اِذ ِذ  َمجَمضءَمهُض  ُيَمتُيَم َمض َمضهُض  ِّرِذ  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  ِذ ٌّ  ِذ َم  ْلْقِذ  َم ُض ٍد اَم َم   ا َّل ِذ
 َمض َم اِذ

تَمِنِذ  ض  ُيَم َمضاَم  َماْق ُض ْقهُض  ُيَم َمضاَم  َم ْق ُيَم ُيْق   ُيَم َمضاَم  َماْق ُض ْقهُض  َم َم َم ُيُض ْق   ِذ َّل ُض  ُيَم َم ْق َيَمِذدُض ْق  اَم ُض  ِذَّلَّل ِذ ًّض  ُيَم ْق ُيَمهَم



17 
 

 
 

 

ُّ  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  ِذ َّل  ِذ َمضرَم ُض ْق  َم ْق َم ُض ُض ْق  َم َمضءًا   ر  ه(  َم ْق  َم  ُض اِذ َم  َمضاَم  ا َّل ِذ

 )رى  ا خ

Artinya:   

Pernah seseorang mempunyai hak seekor unta pada Nabi SAW, lalu 
dia mendatangi beliau untuk menagihnya, lalu beliau bersabda, 
‘Berikanlah dia!’ Kemudian para sahabat mencari unta yang sama 
dengan yang dipinjam oleh beliau, namun mereka tidak 
mendapatkannya kecuali unta yang lebih baik dari unta yang 
dipinjam, beliau bersabda, ‘Berikanlah dia!’ Lalu dia berkata ‘Engkau 
telah menunaikan utang dan pada Allah-lah ganjaranmu. ‘Nabi 
bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia diantara kalian adalah 
yang paling baik dalam menunaikan utangnya’. (HR Bukhari).(al-
Hamd 2007, 265) 

 
Dalam hadits di atas juga menjelaskan bahwa bolehnya 

menambah pengembalian dari jumlah pinjaman. Hadits ini juga 

menunjukkan bolehnya meminjam binatang, demikian menurut 

pendapat Jumhur, namun Malik, Asy-Syafi’I dan segolongan ulama 

mengecualikan peminjaman hewan pejantan, mereka mengatakan, 

“itu tidak boleh, karena hal itu akan menyebabkan habisnya hewan 

kejantanan.” (Asy-Syaukani 2006, 120) 

Berdasarkan pada hadits di atas penulis menyimpulkan bahwa 

boleh menambah pengembalian dari jumlah pinjaman dengan syarat 

tambahan pengembalian tersebut tidak disyaratkan sejak awal. Jika 

tambahan sudah disyaratkan sejak awal, maka hal tersebut akan 

masuk kepada kategori riba. 

Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang 

diutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui 

jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak 
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menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan 

dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima. (Pasaribu, Lubis 

1994,  137) 

Di samping itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh 

memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah 

pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang diutangkan itu 

boleh berupa benda atau barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun 

benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat mempermudah kita 

dalam membayar utang yang penting pada saat pengembalian 

hendaklah dengan yang semisal (sama). 

 

2.3 Shigat, yaitu ijab dan qabul 

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau 

pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti 

kepemilikan. Contohnya : “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan 

ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya 

penggantinya.”(Muslich 2013, 278-279) 

Menurut H. Moh. Anwar seperti dikutip oleh Sudarsono bahwa 

ketentuan-ketentuan al-qardh , ialah sebagai berikut: 

1. Sahnya al-qardh itu dengan ijab kabul. Seperti kata yang 

mengutangkan : “saya mengutangkan kepadamu beras 5 lt. “ lalu 

dijawab: “saya terima berutang beras kepada saudara 5 lt”. dan 

sebagainya. 

2. Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang utang 

3. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau 

membayar piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan 

barang yang serupa atau dengan seharga. 

4. Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap 

perlu. 
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5. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo lagi bila orang 

yang berutangnya belum mempunyai kemapuan. 

6. Disunatkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan 

sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang 

berutangnya tidak mampu. 

7. Orang yang mengutangkan berhak mengajukan urusannya 

kepada hakim bilamana orang yang berutang  malas 

membayarnya. 

8. Hakim berhak memaksa atau menyita harta benda kepunyaan 

orang yang berutang untuk diabayarkan kepada yang 

mengutangkannya. 

9. Disunatkan kepada orang yang berutang memberi jasa dengan 

uang atau barang atau tenaga orang yang mengutangkannya, 

dengan syarat tidak dijanjikan pada waktu akad.( Sudarsono 

2001, 420-421) 

 

3. Hikmah Al-qardh 

Hikmah disyariatkannya al-qardh dapat dilihat dari sisi yang 

menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang 

membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, 

seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli 

perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk maknnya, kemudian ada orang 

yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan 

bunga, maka beban kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. 

Seperti yang dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah: 

ْق  اَم ْق   اَم ْق   ُيَم ْق َم   َم ْق  : َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض   َمضاَم  : َمضاَم  اَم ْق ُض   ُض  رَم ِذ َم   ُض َم ُيْق َمةَم   َم ِذ

  َم َّل َم   َم ْق   َم  , اْق ِذ َمض َم ِذ   ُيَم ْق ِذ   ُض َم ِذ   ِذ ْق   ُض ْقاَم ًا  اَم ْق ُض   ُض   ُيَم ْق َم  , ادُّ ُيْق َمض  ُض َم ِذ   ِذ ْق   ُض ْقاَم ًا   ُض ْق ِذ ٍد 
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َم ِذ َمةِذ   ادُّ ُيْق َمض  ِذ  اَم َم  ِذ   َم َّل َم ُض  , ُض ْق ِذ ٍد  اَم َم  تُيَم َم   َم َم ْق  , َم اْق ض  َم تُيَم َمهُض  , ُض ْق ِذمًا   ادُّ ُيْق َمض  ِذ   ُض   َم

 )     ر  ه ( َم ِذ ْق ِذ  اَم ْق ِذ   ِذ   اْق َم ْقدُض   َمض َم   ضَم   اْق َم ْقدِذ  اَم ْق ِذ   ِذ   َم ُض  , َم اْق ِذ َمةِذ 

Artinya: 

 “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-
kesusahannya di dunia, niscaya Allah Ta’ala akan menghilangkan satu 
kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan Siapa yang 
memudahkan urusan seorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah 
akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa 
yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi 
kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa 
menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong 
saudaranya.”(HR. Muslim). (Al-Bassam 2007, 410-411) 

 

Dilihat dari sisi pemberi, pinjaman (muqridh), al-qardh dapat 

menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan 

perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh 

saudara, teman, atau tetangganya.(Muslich 2015, 227) 

 

4. Pengertian dan Dasar Hukum Al-rahn 

4.1 Pengertian Al-rahn 

Dilihat dari sisi kebahasaan, kata rahn berarti ketetapan dan 

kekekalan, juga mengandung arti penahanan. Contoh pengertian pertama 

adalah kalimat نعمة راهينة    yang berarti nikmat yang tetap atau kekal. 

(Sabiq 2009, 242) 

Menurut istilah syara’, gadai atau al-rahn didefinisikan oleh Sayid 

Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut: 

ٍد   َم ْق ُض   ِذَم َّل ُض  ْق   َمضاِذ َّل ٌر   ِذ ْقمَم ٌر  هلَمَمض اَمْيْق َم ْق ُض  ,اِذدَم ْق ٍد   َم ُيَم ُيْق َم ًا   ا َّل ْق ِذ   َملَم ِذ   ِذ   َماِذ َم   َم ْق ُض   ُضْق ِذ ُض   ِذ

ِذ  تِذ ْق َم   ِذ ْق  اُيَم ْق ِذ ِذ   َم ْق ُض   َم ْق   ادَّل ْق ِذ     اْق َمْيْق
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Artinya:  

Sesungguhnya al-rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang 
memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk 
utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua 
utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. 

 

Syafi’iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan 

definisi gadai (al-rahn) sebagai berikut. 

ٍد   َم ْق ُض  تُيَم ْق ِذ  اِذدَم ْق ٍد   َم ِذ ُيْق َم ًا  اَمْيْق ض  ُض ْق  تُيَم َم ُّرِذ  َم َمضئِذ  اِذ ْقدَم   ِذ ُيْقهَم

Artinya: 

Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, 
dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) 
tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. 

Hanabilah memberikan definisi al-rahn sebagai berikut. 

ادَّل ْق ِذ   َم ِذ ُيْق َم ًا  َيُضْق َم ُض   اَّل ِذ ْق   اْقمَمضاُض   ِذَم َّل ُض  تُيَم ْق َم   ِذ تِذ ُيْق َمضاُضهُض  تُيَم َم َّلرَم   ِذ ْق   َمَم ِذ َم   ِذ ْق  اِذ ُض ْق   ُض ِذ   ِذَّل ْق   ِذ ْق

 اَم َم ْق ِذ 

Artinya:  

Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang 
bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam 
pengembaliannya dari orang yang berutang. 

Malikiyah memberikan definisi gadai (al-rahn) sebagai berikut. 

ءٌر   ِذَم َّل ُض  ْق  ,اِذ ِذ  تُيَم َم ُيُّ ًاض,  َمضاِذ ِذ ِذ   ِذ ْق   ُيُض ْق َم ُض   ُضتَممَم ِّرِذاٌر   َم ْق   ا ُّ ُض ْق ِذ   ِذ َم   َمضرَم   َم ْق  ,َّلَم ِذ ٍد   َم ْق ٍد   ِذ

Artinya:  

Al-rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari 
pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau 
menjadi tetap. 
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Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab 

tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak 

terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (al-

rahn). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari 

bahwa gadai (al-rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan 

atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam 

pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan 

barang yang dijadikan jaminan itu. (Muslich 2015, 286-288) 

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan 

syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.(Suhendi 

2011, 106) 

Secara arti kata rahnu atau rungguhan, agunan atau jaminan 

mengandung arti ”tetap dan tertahan”. Dalam arti istilah para ulama 

mengartikannya dengan “menjadikan barang berharga sebagai jaminan 

suatu utang”. Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan utang-

utang dan timbul daripadanya. 

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan 

kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa 

tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan 

hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa utang itu akan 

dibayar oleh orang yang berutang. Untuk maksud itu si pemilik uang 

boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. (Syarifuddin 

2013, 227) 

Dari definisi-definisi yang sudah dipaparkan di atas dapat 

dipahami bahwa al-rahn adalah menjadikan suatu barang yang berharga 

sebagai jaminan terhadap utang yang akan diberikan. Jaminan  ini 

bertujuan untuk meyakinkan diri si pemilik uang bahwa utang tersebut 
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akan dibayarkan. Apabila nanti terjadi kesulitan dalam pengembalian 

dan pelunasan utang, maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk 

pelunasan utang tersebut. 

4.2 Dasar Hukum Al-rahn 

Hukum meminta agunan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk 

Allah dalam al-Qur’an dan penjelasan dari Nabi. Adapun dalil al-Qur’an 

di antaranya surat al-Baqarah ayat 282-283: 

                       

              ….   

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya...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).(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 
2015,48-49) 

Adapun dasar dari sunnah atau hadits antara lain: 

اْقمَمدِذ ُيْق َم ِذ   ُيَمهُض ْق ِذ ِّرٍد  اِذ ْقدَم  اَم ُض   ِذرْقاًاض  َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض  رَم َم َم  : َمضاَم   َم َم ٍد  اَم ْق    ِذ

َم ْق ِذ ِذ   ِذ ْق ُض   َم َم َم َم   (ر  ه  محد    ا خضر     ا  ضئ    ا   ض  )  َم ِذ ُيْق ًا  اِذ

Artinya: 

Dari Anas ia berkata: Rasulullah saw menggadaikan baju perang 
kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau 
mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, 
Nasa’I, dan Ibnu Majah). (Hamidy, Imron, Fanany 1994, 1785) 
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َّل  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم :  َماَم ْق اَمضئِذ َم َم رَم ِذ َم  ُض اَم ُيْقهَمض  تُيَم َمى طَم َمض ًاض  ِذ ْق :  َم َّل  ا َّل ِذ   ْق
 (ر  ه  ا خضر     مل   ) ُيَمهُض  ِذ ِّرِذ  ِذ َم  َم َم ٍد  َمرَم َم َم ُض  ِذرْقاًاض  ِذ ْق  َمدِذ ْقدٍد 

Artinya:  

Dari Aisyah bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi 
itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang 
lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada 
seorang Yahudi dngan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung).”(HR. Al-
Bukhari dan Muslim). (Hamidy, Imron, Fanany 1994, 1785) 

Ucapan perawi (kepada orang yahudi), yaiti Abu Asy-Syahm, 

sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syafi’I dan Al-Baihaqi dari jalur Ja’far 

bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Saw menggadaikan 

baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang lelaki yahudi dari Bani 

Zhafar, untuk mendapatkan gandum. Hadits-hadits di atas 

menunjukkan disyariatkannya pegadaian, dan telah disepakati 

bolehnya pegadaian.  

Kedua hadits di atas juga menunjukkan bolehnya bermuamalah 

dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak diharamkan. Juga 

menunjukkan bolehnya menggadaikan senjata kepada Ahlul dzummah 

tetapi tidak kepada musuh. Selain itu hadits di atas juga menunjukkan 

bolehnya membeli dengan pembayaran ditangguhkan. Tentang 

mu’amaah Nabi Saw, dengan orang yahudi dalam kasus ini, yang mana 

beliau tidak melakukannya dengan sahabat, ulama mengatakan “ bisa 

jadi hal ini untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut, atau mungkin 

karena saat itu sahabat pun sedang tidak memiliki barang yang beliau 

butuhkan, atau beliau khawatir para sahabat tidak mau 

menghargakannya atau tidak mau menerima gantinya, karena beliau 

tidak mau menyulitkan mereka.(Asy-Syaukani 2006, 125). 
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Hadits Abu Hurairah: 

َم  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  َمضاَم     َمض ِذ ِذ ِذ   ِذ ْق   ا َّل ْق ُض   ُيَم ْق َم ُض  َّلَم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم َّل  ا َّل ِذ

ر  ه  ا ض      ادر  ِن    ضا        ض  ) ُض ْق ُض ُض   َماَم َم ْق ِذ   ُض ْقمُض ُض  اَم ُض  رَم َم َم ُض   اَّل ِذى

 (     تص 

Artinya: 
Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau bersabda: barang gadai tidak 
hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena 
keuntungan baginya dan kerugianpun menjadi tanggungannya”. 
Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthi ia mengatakan 
isnadnya baik dan bersambung). (As-Syaukani 2006, 124) 
 

Maksud hadits di atas adalah , sabda beliau (barang gadai tidak 

hilang dari pemiliknya) maksudnya tidak menjadi milik orang yang 

menerima barang gadaian, yaitu selama belum jatuh tempo yang telah 

disepakati. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma’mar, bahwasanya ia 

menafsirkan kalimat itu sebagai berikut: yaitu bila seseorang 

mengatakan, “jika aku belum mengembalikan hartamu, maka barang 

gadai itu menjadi milikmu.” Ada riwayat lain darinya bahwa ia 

menafsirkan: bila barang itu rusak maka hak si penerima gadai tidak 

hilang, adapun yang rusak itu menjadi tanggungan orang yang 

menggadaikan, karena keuntungan baginya dan kerugianpun untuknya. 

Diriwayatkan, bahwa pada masa jahiliyah orang yang menerima gadai 

sebagai pemilik barang bila orang yang menggadaikan barangnya itu 

tidak mengembalikan haknya ada waktu yang telah disepakati, lalu 

Nabi Saw, menggugurkannya. (Asy-Syaukani 2006, 126) 

Punggung hewan itu dikendarai sebagai imbalan biayanya, bila ia 

diagunkan dan susu hewan itu diminum sebagai imbalan biayanya bila 

ia diagunkan. Kewajiban orang yang mengendarai dan meminum untuk 

membiayai.(Syarifuddin 2013, 228)  
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Hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda: 

ِّرِذ    َمالَّلهْق ُض  ُيُض ْق َمبُض اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم ِذ  ا َّل ِذ

ُض  ادَّلرِّرِذ  ُض ْق َم ُض  ر  ه )اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َماَم َم   اَّل ِذ   ُيَم ْق َمبُض  َم َم ْق َم ُض  ا ُيَّل َم َم ُض  َماَم َم

 ( ا خضر 

Artinya: 

Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggani dengan syarat 
diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum 
dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan 
tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum 
kepada binatang tersebut. Diriwayatkan oleh al-Bukhari. (al-Hamd 
2005, 253) 
 

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa hewan yang 

telah dijadikan sebagai barang gadaian, boleh dimanfaatkan oleh 

penerima gadai apabila ia bisa membiayai makan dan minum hewan 

tersebut. 

Dari ayat dan hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa gadai (al-

rahn) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam 

perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat 

al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan 

tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi saw melaksanakan gadai (al-

rahn) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (al-

rahn) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang 

yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. 

Sedangkan menurut Imam Mujtahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai 

(al-rahn) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, 

sesuai dengan ayat 283 surat al-Baqarah tersebut di atas.(Muslich 2015, 

289) 
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5. Rukun dan Syarat-Syarat Al-rahn 

5.1 Rukun Al-rahn 

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun al-

rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun al-rahn itu ada empat, yaitu: 

5.1.1 Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin) 

5.1.2 Sighat (lafadz ijab dan qabul) 

5.1.3 Utang (al-marhun bih) 

5.1.4 Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) 

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun al-rahn itu 

hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna 

dan mengikatnya akad al-rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan 

barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad 

(ar-rahin dan al-murtahin), harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) 

dan utang (al-marhun bih) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk 

syarat-syarat al-rahn, bukan rukunnya. 

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa yang menjadi rukun al-rahn itu ada empat seperti yang 

dipaparkan oleh jumhur ulama, yaitu: orang yang berakad, shighat (ijab 

dan qabul), utang, dan barang atau harga yang dijadikan sebagai 

jaminan. 

5.2 Syarat-Syarat Al-rahn 

Adapun syarat-syarat al-rahn para ulama fiqh menyusunnya 

sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat 

al-rahn adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Syarat yang terkait dengan orang berakad (al-rahin dan al-

murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak 

hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh 

dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah 
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pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup 

berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang 

mumayyiz boleh melakukan akad al-rahn asal mendapat 

persetujuan dari walinya. 

5.2.2 Syarat yang terkait dengan sighat, ulama Hanafiyah berpendapat 

dalam akad itu al-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat 

tertentu. Karena akad al-rahn sama dengan akad jual beli. 

Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka 

syaratnya batal dan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang 

mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan 

utang belum dibayar, maka jaminan atau al-rahn itu 

diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan 

bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung 

kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan tetapi apabila 

syarat itu bertentangan dengan tabiat akad al-rahn maka 

syaratnya batal. 

5.2.3 Syarat yang terkait dengan utang (al-marhun bih) 

5.2.3.1 Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang 

memberi utang. 

5.2.3.2 Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan. 

5.2.3.3 Utang itu jelas dan tertentu. 

Syarat-syarat marhun bih menurut Malikiyah pada dasarnya sama 

dengan pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah yaitu marhun bih harus 

berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus 

utang yang mengikat (lazim) atau mendekati mengikat, seperti dalam 

masa khiyar. (Muslich 2015, 296) 

5.2.4 Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-

marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut: 
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5.2.4.1 Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang 

dengan utang 

5.2.4.2 Berharga dan boleh dimanfaatkan 

5.2.4.3 Jelas dan tertentu 

5.2.4.4 Milik sah orang yang berutang 

5.2.4.5 Tidak terkait dengan hak orang lain 

5.2.4.6 Merupakan harta utuh 

5.2.4.7 Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. 

(Ghazaly, Ihsan, Shidiq 2010, 266-268) 

Jadi berdasarkan pada penjelasan di atas terkait dengan barang 

yang dijadikan jaminan (borg), dapat dipahami bahwa syarat pada 

benda yang dijadikan jaminan yang paling utama ialah keadaan barang 

tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar dan barang jaminan 

tersebut adalah milik sah dari orang yang berutang, bukan milik orang 

lain. 

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan 

dalam masalah gadai ada 3 macam, yaitu: pertama kesaksian, kedua 

barang gadai, ketiga Barang tanggungan.(Suhendi 2011, 108) 

6. Pengambilan Manfaat dalam Al-rahn 

6.1 Pemanfaatan barang gadai 

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk 

menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, 

orang yang memberi utang tidak dibolehkan mengambil manfaat dari 

barang yang digadaikan, meskipun orang yang berutang 

mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang 

digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan 
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setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.(Sabiq 2015, 

245) 

Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang telah dikutip sebelumnya 

yang berbunyi: 

  ًا  ُيْق َم َم ًا  ُيَمهُض َم رِذ  َم  ُض ُّ  ُيَم ْق ٍد  َم َّل   َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض   َمضاَم  : َمضاَم اَم ْق اَم ِذ  

 (ر  ه  هل ث ا   ىب  مس )

Artinya: 
“Dari Ali berkata, Rasulullah Saw bersabdda: Semua utang yang 
menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”   Diriwayatkan oleh al-
Harist bin Abi Usamah dan isnadnya terputus, namun hadits ini 
memiliki pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid pada al-
Baihaqi, dan riwayat yang lainnya mauquf dari Abdullah bin Salam 
pada al-Bukhari. (al-Hamd 2007, 266) 

 

Penjelasan dari hadits di atas adalah sebuah makna bahwasanya 

utang piutang jika menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.(al-

Hamd 2007, 268). 

Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa 

ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang 

yang biasa ditunggangi atau diperah susunya, maka orang yang 

memberi utang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi 

pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. Dia boleh 

menunggangi dan menaruh barang diatas punggung binatang yang 

dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan 

sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah 

susunya, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya. Sebagai dasarnya adalah 

hadits dari Abu Hurairah yang telah dikutip sebelumnya, bahwa 

Rasulullah saw, bersabda: 
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ِّرِذ    َمالَّلهْق ُض  ُيُض ْق َمبُض اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم ِذ  ا َّل ِذ

ُض  ادَّلرِّرِذ  ُض ْق َم ُض  ر  ه )اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َماَم َم   اَّل ِذ   ُيَم ْق َمبُض  َم َم ْق َم ُض  ا ُيَّل َم َم ُض  َماَم َم

 ( ا خضر 

Artinya: 
Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggani dengan syarat 
diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum 
dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan 
tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum 
kepada binatang tersebut. Diriwayatkan oleh al-Bukhari. (al-Hamd 
2007, 253) 
 

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

ْق اَم ْق ٍد  ُض  ادَّلرِّرِذ  ُض ْق َم ُض ,  ِذ َم   َمض َم ْق  ادَّل اَّل ُض  َم ْق ُض ْق َم ًا  ُيَم َم َم   اْقمُض ْقَتَمِذ ِذ اَم َم ُضهَمض:  َم ِذ  َماَم َم

 (ر ه  محد).  َماَم َم   اَّل ِذ   َم ْق َماُض ُض  ُيَم َم َمتُض ُض 

 Artinya: 

Bila hewan itu telah digadaikan, maka penerima gadaian menanggung 
makanannya. Susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang 
meminumnya menanggung biaya (pemeliharaan)nya. (HR. Ahmad) 
(Asy-Syaukani 2006, 124) 

Maksud hadits kedua di atas adalah, menunjukkan bolehnya 

penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai bila ia memenuhi 

biaya yang dibutuhkannya walaupun tanpa seizin pemiliknya. Demikian 

pendapat Ahmad, Ishaq, Al-Laits dan Al-Hasan. (As-Syaukani 2006, 125) 

 

6.2 Pemanfaatan Barang Gadai oleh ar-Rahin 

Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain 

Syafi’iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau 
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jaminan, sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak 

memudharatkan al-Murtahin. Secara perinci uraiannya sebagai berikut: 

6.2.1 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ar-rahin tidak boleh 

memanfaatkan barang gadai tanpa seizin al-murtahin, begitu 

pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ar-

rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap 

dikuasai oleh al-murtahin  selamanya. Pendapat ini senada 

dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang 

gadai pada dasarnya termasuk al-rahn atau gadai. 

6.2.2 Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa, ar-rahin dibolehkan 

untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan 

barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada 

al-murtahin, seperti mengendarainya, dan menempatinya. Akan 

tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang 

seperti pengolahan sawah dan kebun, ar-rahin harus meminta 

izin kepada al-murtahin. 

6.2.3 Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa al-

murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila 

ar-rahin tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam 

hal ini al-murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar 

untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah 

berpendapat bahwa al-murtahin boleh memanfaatkan barang 

gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan 

untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekadar 

pengganti pembiayaan (Ghazaly, Ihsan, Shidiq 2015, 269) 

6.3 Pembiayaan Gadai dan Pemanfaatannya 

Biaya gadaian, biaya pemeliharaannya, dan biaya 

pengembaliannya menjadi tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat 

gadaian adalah milik orang yang menerima gadai. Dan apa yang 

dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah dan susu, masuk ke 
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dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya. (Sabiq 2015, 

246) 

Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw;  

َم  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  َمضاَم     َمض ِذ ِذ ِذ   ِذ ْق   ا َّل ْق ُض   ُيَم ْق َم ُض  َّلَم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم َّل  ا َّل ِذ

ر  ه  ا ض      ادر  ِن    ضا        ض  ) ُض ْق ُض ُض   َماَم َم ْق ِذ   ُض ْقمُض ُض  اَم ُض  رَم َم َم ُض   اَّل ِذى

 (     تص 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau bersabda: barang gadai 
tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena 
keuntungan baginya dan kerugianpun untuknya”. Diriwayatkan 
oleh Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthi ia mengatakan isnadnya baik dan 
bersambung). (As-Syaukani 2006, 124) 

 
Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak ada satupun dari semua itu 

yang masuk dalam gadaian. Adapun Malik mengatakan bahwa tidak 

masuk ke dalam gadaian kecuali anak binatang dan tunas pohon kurma. 

Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin 

penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan 

mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh 

orang yang berutang kepada orang yang memberi utang.(Sabiq 2015, 

246) 

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas borg (barang 

jaminan) dibebankan kepada rahin. Akan tetapi, mereka berbeda 

pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh rahin. 

6.3.1 menurut ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara rahin 

selaku pemilik barang dan murtahin, yang dibebani 

pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut: 

6.3.1.1 setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan borg 

dibebankan kepada rahin karena barang tersebut 
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miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang 

serta upah tugas yang mengembalakannya. 

6.3.1.2 Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan borg 

dibebankan kepada murtahin, karena ia yang menahan 

barang tersebut termasuk resikonya. Misalnya upah 

petugas penjaga binatang yang menjadi borg. 

6.3.2 Menurut Jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan borg 

dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan biaya 

menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila 

rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut 

Malikiyah, biaya dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi, 

menurut Syafi’iyah, Hakim harus memaksa rahin untuk 

memberikan biaya yang berkaitan dengan borg, apabila ia 

berada di tempat dan dipandang mampu. Apabila rahin tidak 

mampu, maka Hakim bisa memerintahkan murtahin untuk 

membiayainya, dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan 

sebagai utang rahin. Menurut Hanabilah apabila murtahin 

mengeluarkan biaya tanpa persetujuan rahin, padahal ia 

mampu untuk meminta izin kepadanya, maka berarti ia 

(murtahin) melakukannya denga sukarela, dan oleh 

karenanya ia tidak berhak meminta penggantian kepada 

rahin.(Muslich 2015, 307-308) 

 

7. Fatwa MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai al-rahn , tamwil al-mautsuq bi al-rahn , pada 

bagian kelima, Ketentuan terkait akad: 

“Pada prinsipnya akad al-rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang 

(al-dain) yang antara lain timbul karena akad al-qardh , jual-beli (al-
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bai’) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (al-ijarah) yang 

pembayaran ujrahnya tidak tunai; 

Kemudian, fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai al-rahn , tamwil al-mautsuq bi al-rahn , pada 

bagian keenam menjelaskan tentang ketentuan terkait pendapatan 

murtahin. 

1. Dalam hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena akad jual beli 

(al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai, maka pemdapatan 

murtahin hanya berasal dari keutungan (al-ribh) jual-beli; 

2. Dalam hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena akad sewa-

menyewa (al-ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka 

penddapatan murtahin hanya berasal dari ujrah; 

3. Dalan hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena peminjaman 

uang (akad al-qardh), maka pendapatan murtahin hanya bersal dari 

mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhum yang 

besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 

dalam akad al-ijarah; 

4. Dalam hal al-rahn dilakukan pada akad amanah, maka 

pendapatan/penghasilan murtahin (syarikh/shahibul mal) hanya 

bersal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang 

amanah (syarikh-pengelola/mudharib); (DSN-MUI-Fatwa 2017) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARI’AH CABANG PADANG 

1. Sekilas Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari’ah 

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh system 

bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan 

bunga. Banyak Negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan 

sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus 

terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian 

dengan system bunga selama ratusan tahun membuktikan 

ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, 

diantara negara maju dan Negara berkembang kesenjangan itu semakin 

lebar sedang di dalam Negara berkembang, kesenjangan itu pun semakin 

dalam. Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian 

berkembang ke seluruh Daratan Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 

tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan 

pegadaian, satu hal perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang 

harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak 

berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan 

kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.(Huda, Heykal 2010, 

275) 

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-

Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai 

dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat 

beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT. 

Dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep 

pendirian unit Layanan Gadai Islam sebagai langkah awal pembentukan 

divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari’ah.(Ulgs.tripod 2017) 

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan 
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produk berbasis Syari’ah yang disebut dengan pegadaian Syari’ah. Pada 

dasarnya, produk-produk berbasis Syari’ah memiliki karakteristik seperti 

tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan 

uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, 

dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. 

Pegadaian Syari’ah atau dikenal dengan istilah al-rahn, dalam 

pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau 

mudarabah (bagi hasil). Karena nasabah yang berbeda-beda misalnya 

untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, 

penggunaan metode mudarabah belum tepat pemakaiannya. Fungsi 

operasi pegadaian Syari’ah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang 

Pegadaian Syari’ah/Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) sebagai satu unit 

organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini 

merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah 

pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.(Huda, Heykal 2010, 276) 

Pegadaian Syari’ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama 

Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan 

Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, 

Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga 

September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang 

pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syari’ah.(Academia 2017) 

Pegadaian yang berada di wilayah bidang bisnis Sumatera Barat-

Kerinci saat sekarang memiliki tujuh cabang, yaitu: 

a. Cabang Terandam (Padang) 

b. Cabang Tepi Bandar 

c. Cabang Ulak Karang (Padang) 

d. Cabang Solok 

e. Cabang Bukittinggi 

f. Cabang Sei. Penuh 

g. Cabang Syari’ah Padang Ujung Gurun (Padang) 



38 
 

36 

Masing-masing wilayah bidang bisnis dipimpin oleh seorang deputi 

yang membawahi pemimpin cabang dan unit-unit pegadaian. Dari tujuh 

cabang di atas, hanya ada satu cabang yang berbasis Syari’ah di wilayah 

bisnis Sumatera Barat-Kerinci, yakni Pegadaian Syari’ah Cabang Padang. 

Pegadaian Syari’ah Cabang Padang ini berdiri pada tahun 2009. Pada saat 

itu kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Padang terletak di Ujung Gurun, 

kemudian pada awal tahun 2016, kantor Cabang Pegadaian Syari’ah 

dipindahkan dari Ujung Gurun ke Marapalam. (Kotriza 2017) 

Pada tahun 2017, Pegadaian Cabang Syari’ah memiliki tujuh unit 

yang langsung dikelola oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Padang. Unit-unit 

tersebut adalah: 

a. Unit Pegadaian Syari’ah Simpang Haru (Padang) 

b. Unit Pegadaian Syari’ah Siteba (Padang) 

c. Unit Pegadaian Syari’ah Cengkeh (Padang) 

d. Unit Pegadaian Syari’ah Selayo (Solok) 

e. Unit Pegadaian Syari’ah Batusangkar 

f. Unit Pegadaian Syari’ah Manggis (Bukittinggi) 

g. Unit Pegadaian Syari’ah Simpang Benteng (Payakumbuh) 

 

2. Struktur Kepengurusan Pegadaian Syari’ah Cabang Padang 

Dalam setiap lembaga atau perusahaan jasa keuangan struktur 

kepengurusan mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan 

maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan 

hirarki dari masing-masing kepengurusan tersebut. Struktur 

kepengurusan pada tiap-tiap lembaga atau perusahaan dapat berbeda-

beda dengan yang lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh fungsi dasar 

perusahaan atau besar kecilnya perusahaan yang dijalankan 

tersebut.(Kotriza 2017) 
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Struktur Kepengurusan Pegadaian Syari’ah Cabang Padang mulai 

dari pimpinan cabang sampai kepada staf-staf yang menjalankan kegiatan 

sesuai dengan bidang dan bagian masing-masing. 

 

3. Produk-Produk Pegadaian Syari’ah 

Produk-produk Pegadaian Syari’ah yang ditawarkan terbagi kepada 

3 jenis yaitu Pembiayaan (al-rahn dan mikro), Emas, dan Aneka Jasa. 

Berikut penjelasan dari masing-masing produk yang ditawarkan oleh 

Pegadaian Syari’ah. 

3.1 Pembiayaan (al-rahn dan Mikro) 

3.1.1 Al-rahn 

Pembiayaan al-rahn dari Pegadaian Syari’ah adalah solusi 

tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syari’ah. Prosesnya cepat 

hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman 

Pemimpin Cabang 

Syari’ah 
Sekretariat 

Asmas Bisnis Emas 

Syari’ah 
Asmas Bisnis Rahn Pengelola UPC/UPK 

Syari’ah 

Penaksir 

Syari’ah 

Pranata Galery-

24 Syari’ah 

Costumer 

Service 

Syari’ah 

Pengelola 
Marhun 

Kasir Syari’ah 

Penaksir 

Syari’ah 

Pengelola 
Marhun 

Kasir Syari’ah Kasir Syari’ah 
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penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik 

atau kendaraan bermotor. 

3.1.1.1 Al-Rahn Bisnis 

Rahn Bisnis adalah fitur Kredit Cepat dan Aman yang tepat 

untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah,cepat dan 

aman. 

Keunggulan: 

1. Prosedur Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000,- sampai 

lebih dari Rp 1 Milyar. 

2. Dapat diperpanjang berulang kali. 

3. Sewa modal mulai dari 0,65% per 15 hari. 

4. Layanan mudah, cepat dan aman. 

5. Tanpa perlu buka rekening. 

6. Uang Pinjaman dapat ditransfer ke rekening nasabah. 

7. Nilai Taksiran yang lebih besar. 

8. Dilayani di lebih dari 4400 outlet pegadaian 

Persyaratan: 

1. Biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) 

2. Barang jaminan emas perhiasan dan emas 

batangan/lantakan. 

3. Dapat diulang gadai dan dicicil. 

4. Plafon uang pinjaman adalah sebesar 86,5% dari Nilai 

Taksiran 

5. Uang Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) 

3.1.1.2 Rahn Fleksi 

Gadai Fleksi adalah fitur layanan kredit cepat dan aman 

sebagai solusi pendanaan yang Fleksibel untuk membuat hidup 

anda lebih mudah. 
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Ketentuan Layanan Gadai Fleksi: 

1. Jangka waktu pinjaman mulai dari 15, 30 dan 60 hari. 

2. Barang jaminan Emas perhiasan, Emas batangan, Berlian, 

Barang elektronik, Handphone, Smartphone, Kamera dan 

Kendaraan bermotor. 

3. Biaya administrasi 1% dari uang pinjaman & dipungut 

pada saatpelunasan. 

4. Tarif sewa modal(Bunga) dihitung harian ()tarif tetap 

0,5% untuk 5(lima) hari pertama dan selanjutnya arif 

harian 0,1% per hari. 

Persyaratan: 

1. Menyerahkan KTP / Identitas diri lainnnya yang masih 

berlaku. 

2. Menyerahkan Barang Jaminan. 

3. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) 

3.1.1.3 Arrum Emas 

Kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan 

produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat 

mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, muda dan 

murah. 

Keunggulan: 

1. Pelayanan di lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh 

Indonesia. 

2. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 

250.000.000,-. 

3. Proses mudah dan cepat. 

4. Pinjaman maksimal 95% dari nilai transaksi agunan. 

5. Pinjaman dengan sewa modal relatif murah dengan 

angsuran tetap per bulan. 
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6. Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 6, 12, 

24 dan 36 bulan. 

7. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

pemberian diskon untuk sewa modal. 

3.1.2 Arrum Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 

Arrum adalah pembiayaan Syari’ah untuk pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Jaminan BPKB 

Kendaraan Bermotor. 

Keunggulan: 

1. Proses transaksi berprinsip Syari’ah yang adil dan 

menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI. 

2. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Syari’ah 

pegadaian. 

3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet 

pegadaian Syari’ah. 

4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 

dan 36 bulan. 

5. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif. 

6. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah. 

7. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat 

digunakan nasabah. 

Persyaratan: 

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah 

berjalan 1 (satu) tahun atau lebih. 

2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga. 

3. Menyerahkan dokumen yang sah. 

4. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor 

(BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian). 
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Tarif ijarah berkisar Rp.700.000 x (Taksiran/Rp.100.000) dan 

pilihan tenor pembayaran berkisar dari 12 (tenor minimum) 

hingga 36 bulan (tenor maksimum). 

3.1.3 Amanah 

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syari’ah adalah 

pembiayaan berprinsip Syari’ah kepada karyawan tetap maupun 

pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara 

angsuran. 

Keunggulan: 

1. Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian di Seluruh 

Indonesia. 

2. Uang muka terjangkau.  

3. Angsuran tetap.  

4. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 

dengan 60 bulan. 

5. Transaksi sesuai prinsip Syari’ah yang adil dan 

menenteramkan. 

Persyaratan: 

1. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal 

telah bekerja selama 2 tahun. 

2. Melampirkan kelengkapan: 

2.1 Fotokopi KTP (suami/isteri)  

2.2 Fotokopi Kartu Keluarga 

2.3 Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan 

tetap 

2.4 Rekomendasi atasan langsung 

2.5 Slip gaji 2 bulan terakhir 

3. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah 

4. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%) 

5. Menandatangani akad Amanah 
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3.1.4 Arrum Haji 

Pembiayaan arrum haji pada Pegadaian Syari’ah adalah 

layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan 

pembiayaan haji. 

Keunggulan: 

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan 

untuk memperoleh nomor porsi haji 

2. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah) terjangkau 

3. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji 

pada saat lunas. 

Persyaratan: 

1. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti setoran awal 

biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), surat pendaftaran pergi 

haji (SPPH)dengan nomor porsi haji 

2. Menyerahkan copy KTP atau SIM 

3. Usia Nasabah (rahin) saat jatuh tempo pembiayaan 

maksimal 55 tahun 

4. Materai Rp 6.000,- (3 Lembar) 

3.2 Emas 

3.2.1 Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan 

jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif 

pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa 

depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya 

pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan 

pribadi. 

Keunggulan: 

1. Proses mudah dengan layanan professional.  
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2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio 

aset.  

3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi 

kebutuhan dana mendesak.  

4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 

gram s.d. 1 kilogram.  

5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, 

angsuran, koletif (kelompok), ataupun arisan. 

6. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. 

7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.  

Persyaratan: 

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke 

Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam 

Mulia yang akan dibeli. 

2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat 

menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan 

keinginan. 

3.2.1.1 Mulia Arisan 

Mulia Arisan adalah layanan Investasi emas batangan 

secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang 

pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. 

Keunggulan: 

1. Pembayaran uang muka mulai dari 10%. 

2. Buyback yang kompetitif. 

3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online. 

4. Pilihan Investasi Emas mulai dari 1gr s.d 1kg. 

5. Pilihan waktu pembiayaan hingga 36 bulan. 

6. Penetapan harga dilakukan di awal arisan. 

7. Pembiayaan tersedia di lebih dari 4400 outlet Pegadaian. 
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8. Pembayaran angsuran di seluruh outlet Pegadaian dan 

melalui ATM. 

Persyaratan: 

1. Memiliki KTP atau Identitas yang berlaku untuk masing-

masing anggota. 

2. Kelompok arisan beranggotakan minimal 6 (enam) orang. 

3.2.1.2 Mulia Kolektif 

Mulia Kolektif adalah layanan Investasi emas batangan 

secara angsuran untuk komunitas dengan proses yang cepat 

dan mudah. 

Keunggulan: 

1. Pembayaran uang muka mulai dari 20%. 

2. Buyback yang kompetitif. 

3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online. 

4. Pilihan Investasi Emas mulai dari 1gr s.d 1kg. 

5. Pilihan waktu pembiayaan hingga 36 bulan. 

6. Pilihan keping ditentukan masing-masing anggota. 

7. Pembiayaan tersedia di lebih dari 4400 outlet Pegadaian. 

8. Pembayaran angsuran di seluruh outlet Pegadaian dan 

melalui ATM. 

Persyaratan: 

1. Memiliki KTP atau Identitas yang berlaku untuk masing-

masing anggota. 

2. Komunitas beranggotakan minimal 6 (enam) orang. 

3. Akad pembiayaan di tanda tangani per orang. 

3.2.1.3 Mulia Personal 

Mulia Personal adalah Pilihan layanan Investasi emas 

batangan secara angsuran perorangan di outlet Pegadaian 

dengan proses yang cepat dan mudah. 



47 
 

 

Keunggulan: 

1. Pembayaran uang muka mulai dari 20%. 

2. Buyback yang kompetitif. 

3. Cicilan tetap tidak terpengaruh fluktuasi harga emas. 

4. Pilihan Investasi Emas mulai dari 1gr s.d 1kg. 

5. Pilihan waktu pembiayaan mulai dari 3, 6, 12, 18, 24 dan 

36 bulan. 

6. Pembiayaan tersedia di lebih dari 4400 outlet Pegadaian. 

7. Pembayaran angsuran di seluruh outlet Pegadaian dan 

melalui ATM. 

Persyaratan: 

1. Memiliki kartu identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor). 

2. Nasabah Perorangan. 

 

3.2.1.4 Emasku (Investasi dan Asuransi) 

Kini logam mulia 24 karat bisa Anda miliki dengan mudah, 

praktis dan ekonomis. Hanya dengan uang muka mulia dari Rp 

150.000,- Anda dapat berinvestasi di layanan Emasku. 

Dapatkan keuntungan tambahan berupa perlindungan 

asuransi.  

Keunggulan: 

1. Memperoleh emas murni 24 karat mulai dari berat 1 s.d 

25 gram bersetifikat. 

2. Mendapatkan bebas biaya administrasi. 

3. Masa angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali. 

4. Pembayaran angsuran bisa melalui Pegadaian atau Bank. 

5. Mendapatkan perlindungan asuransi kecelakan diri, 

meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakan. 

6. Memperoleh biaya pertanggungan sampai dengan Rp 30 

juta. 
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7. Mendapatkan Polis berbentuk voucher dan dapat di-

aktivasi melalui SMS. 

Persyaratan: 

1. Fotokopi KTP atau Identitas diri yang berlaku. 

2. Memiliki Paket Layanan. 

Harga Paket: 

1. Rp 150.000,- (Rp 100.000 Uang Muka Logam Mulia 1 

gram + Rp 50.000 Asuransi). 

2. Rp 300.000,- (Rp 250.000 Uang Muka Logam Mulia 5 

gram + Rp 50.000 Asuransi). 

3. Rp 550.000,- (Rp 500.000 Uang Muka Logam Mulia 10 

gram + Rp 50.000 Asuransi). 

4. Rp 1.250.000,- (Rp 1.200.000 Uang Muka Logam Mulia 25 

gram + Rp 50.000 Asuransi). 

Pilihan tenor pembayaran berkisar dari 3 (tenor minimum) 

hingga 36 bulan (tenor maksimum). 

 

3.2.2 Tabungan Emas 

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan 

emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

berinvestasi emas. 

Keunggulan: 

1. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di 

seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor 

Cabang Piloting).  

2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 

0,01 gram).  

3. Layanan petugas yang profesional.  



49 
 

 

4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio 

aset.  

5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan 

dana Anda. 

Prosedur Tabungan Emas: 

2. Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang 

Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas 

diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.  

3. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar 

biaya administrasi  sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas 

titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.  

4. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 

0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.330,-untuk tanggal hari 

ini (17-03-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka 

harganya adalah Rp. 533.000,-. 

5. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda 

dapat dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan 

minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang 

tunai sebesar Rp. 518.000,- untuk tanggal 17-03-2016.  

6. Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat 

melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 

25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai 

dengan kepingan yang dipilih.  

7. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram. 

8. Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan 

pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di 

Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan 

menunjukan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli 
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3.3 Aneka Jasa 

3.3.1 Multi Pembayaran Online (MPO) 

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran 

berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, 

pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. 

Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang 

memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi 

tanpa harus memiliki rekening di Bank. 

Keunggulan: 

1. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh 

Indonesia. 

2. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian 

dan kenyamanan dalam bertransaksi. 

3. Biaya administrasi Kompetitif. 

4. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai 

juga dapat bersinergi dengan gadai emas. 

5. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai 

hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. 

Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan. 

6. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih 

dari satu tagihan. 

7. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki 

rekening di Bank 

Persyaratan: 

1. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh 

Indonesia  

2. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk 

tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket. 
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3.3.2 Remittance 

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan 

penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya yang 

kompetitif dan bekerjasama dengan beberapa remiten dengan 

berskala Internasional. 

Keunggulan : 

1. Pelayanan tersedia lebih dari 4400 Outlet pegadaian di 

seluruh Indonesia. 

2. Proses transaksi yang aman dan terpercaya. 

3. Pelayanan yang Profesional dan biaya kompetitif. 

4. pengirim dan penerima tidak harus memilliki rekening bank. 

5. Penerima uang tidak dikenakan biaya apapun. 

Persyaratan: 

1. Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui Pegadaian: 

1.1 Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang. 

1.2 Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP, SIM, PASPOR). 

2. Syarat bagi nasabah penerima uang melalui Pegadaian: 

2.1 Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang. 

2.2 Membawa nomor kontrol kiriman uang atau Money 

Transfer Control Number (MTCN) 

2.3 Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP, SIM, PASPOR) 

2.4 Mengetahui dengan benar nama pengirim 

2.5 Mengetahui Tempat asal Uang 

2.6 Mengetahui pasti Jumlah uang yang diterima. 

3.3.3 G-Lab 

G-Lab adalah Laboratorium untuk melakukan pengujian 

tentang keaslian dan jenis Batu Permata serta spesifikasi yang 

berguna untuk kepentingan inventasi dan kepastian jual beli batu 

permata. Produk ini hanya ada di kantor pusat pegadaian. 

(Pegadaian 2017) 
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3.3.4 Pegadaian mobile 

Pegadaian Mobile memanfaatkan aplikasi smartphone untuk 

berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi 

lebih praktis.Dengan Pegadaian Mobile nasabah dapat menjadi 

agen multi pembayaran online pegadaian. 

Keunggulan: 

1. Praktis tanpa buka rekening tabungan. 

2. Pegadaian Mobile bisa digunakan untuk berbisnis 

3. Aplikasi mudah diunduh. 

4. Pendaftaran gratis. 

5. Penambahan/top up saldo bisa dilakukan di lebih dari 4400 

outlet Pegadaian 

6. Keuntungan penjualan langsung diterima nasabah 

Persyaratan: 

1. Memiliki smartphone android 

2. Mengisi dan melengkapi form pendaftaran mitra MPO 

Pegadaian 

3. Minimal top up Rp. 50.000,- dan deposit awal Rp. 100.000,- 

4. Membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPOR) yang 

masih berlaku 

5. Mendownload aplikasi Pegadaian Mobile di Google Play 

Store 

6. Melakukan aktivasi Pegadaian Mobile melalui smartphone 

 

3.3.5 Pegadaian Virtual Account 

Pegadaian Virtual Account merupakan jasa layanan 

pembayaran cicilan Pegadaian menggunakan seluruh fasilitas 

Perbankan yang ada di Indonesia. 
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Keunggulan: 

1. Praktis cukup menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

dalam melakukan transaksi pembayaran. 

2. Pembayaran angsuran emas tidak harus datang ke outlet 

Pegadaian. 

3. Pembayaran dapat dilakukan 24 jam. 

Fitur-Fitur: 

1. Bisa melakukan angsuran Emas via ATM di perbankan 

seluruh indonesia. 

2. Biaya Transfer disesuaikan dengan tarif masing-masing 

Bank. 

3. Berlaku untuk semua kartu ATM.(Pegadaian 2017) 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK 

ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARI’AH CABANG PADANG 

1. Pelaksanaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syari’ah 

Arrum haji adalah produk yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh 

Pegadaian Syari’ah. Sebelum lahirnya produk arrum haji dari Pegadaian 

Syari’ah, telah ada produk talangan haji yang dikeluarkan oleh Bank-

Bank Syari’ah. Dari segi tujuan antara produk talangan haji dengan 

produk arrum haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan 

kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Produk talangan haji 

adalah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk 

menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan 

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).(Bahar 2014,120) 

Dalam pelaksanaan produk talangan haji di Perbankan Syari’ah 

menggunakan 2 akad dalam satu transaksi, yaitu al-qardh dan al-ijarah. 

Pihak bank akan menyediakan sejumlah dana berupa pinjaman kepada 

nasabah yang kemudian nasabah wajib mengembalikan uang yang 

dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Pihak bank akan 

membebankan nasabah dalam pembayaran upah (ujrah) dan biaya adm. 

atau ujrah dan ini untuk biaya pengurusan penalangan dana talangan 

haji. 

Larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang 

produk talangan haji yang ada di perbankan syari’ah, Disebabkan haji 

harus memiliki syarat mampu dalam hal finansial (keuangan).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 

Tahun 2016  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi “BPS BPIH” dilarang memberikan 
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layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak 

langsung”.(kemenag.go.id) 

Setelah adanya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama 

tersebut, Pegadaian Syari’ah memberikan solusi alternatif baru bagi 

masyarakat yang ingin mendaftar porsi haji dengan dengan 

mengeluarkan produk arrum haji.  Produk arrum haji adalah produk 

pembiayaan baru yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2016. 

Pegadaian syari’ah bekerjasama dengan dua bank syari’ah , yaitu BNI 

Syari’ah dan Bank Mega Syari’ah.  

Pembiayaan arrum haji pada Pegadaian Syari’ah adalah layanan 

yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan 

haji.  

Keunggulan: 

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk 

memperoleh nomor porsi haji 

2. Jaminan emas senilai Rp 7 juta 

3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah) terjangkau 

4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji 

pada saat lunas. 

Persyaratan: 

1. Jaminan emas perhiasan senilai Rp 7 juta plus bukti setoran awal 

biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), surat pendaftaran pergi haji 

(SPPH)dengan nomor porsi haji 

2. Menyerahkan potokopi KTP atau SIM 

3. Usia Nasabah (rahin) saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 55 

tahun 

Pembiayaan arrum haji menggunakan akad yang berbeda dengan 

dana talangan haji. Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan 

produk pembiayaan arrum haji menggunakan akad pinjaman yang 
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disertai al-rahn. Objek akad al-rahn tersebut adalah emas  yang dijadikan 

sebagai jaminan (marhun) dari pinjaman yang akan diberikan oleh 

Pegadaian Syari’ah. 

 

Dalam pelaksanaannya berikut alur dari prosesnya: 

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syari’ah dengan membawa 

persyaratan yang telah dijelaskan di atas dan melakukan akad 

arrum haji 

2. Nasabah dengan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syari’ah yang 

telah ditunjuk selanjutnya datang ke BNI Syari’ah untuk membuka 

rekening tabungan haji 

3. BNI Syari’ah menerbitkan tabungan haji melakukan input data 

kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor 

validasi 

4. Kemudian nasabah datang ke kantor Depertemen Agama untuk 

mendaftar ibadah haji dengan membawa persayaratan 

pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor 

validasi 

5. Nasabah mendaftar di Kantor Departemen Agama dan mengisi 

SPPH (surat pendaftaran pergi haji) 

6. Kantor Departemen Agama kemudian menerbitkan SPPH dengan 

nomor porsi haji 

7. Tanda bukti setoran awal BPIH dan SPPH dengan nomor porsi haji 

di simpan di Pegadaian Syari’ah selama jangka waktu pembiayaan 

arrum haji. (Kotriza 2016)  

 

Berikut ini akan dijelaskan simulasi seluruh biaya yang harus 

dibayarkan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan arrum haji: 
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Tabel 

Simulasi angsuran  arrum haji 

Akad Angsuran 

Pokok 

Mu’nah Jumlah 

Angsuran 

per bulan 

Jumlah 

Angsuran Per 

Tahun 

12 bulan Rp. 2.083.394 Rp 252.806 Rp. 2.336.200 Rp. 28.034.400  

24 bulan Rp. 1.041.794 Rp 252.806 Rp. 1.294.600 Rp. 31.070.400 

36 bulan Rp. 694.494 Rp 252.806 Rp. 947. 300 Rp. 36.102.800 

48 bulan Rp. 520.894 Rp 252.806 Rp. 773. 700 Rp. 37.137.600 

60 bulan Rp. 416.794 Rp 252.806 Rp. 669. 600 Rp 40. 176.000 

(Brosur pegadaian Syari’ah 2017) 

 

Dalam pelaksanaan arrum haji di pegadaian Syari’ah pada 

awalnya sudah ditetapkan akad pembiayaan sebagai berikut: 

1.1 Biaya administrasi dan setoran awal yang dibayar pada saat akad 

Besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah adalah  

Rp. 270.000. Biaya administrasi sama untuk semua jangka waktu 

yang telah disediakan oleh Pegadaian Syari’ah. Biaya administrasi ini 

di bayar pada saat akad dilaksanakan. Nasabah dibebankan biaya 

administrasi untuk proses pencairan dana pinjaman. Kemudian 

nasabah juga harus membayar setoran awal sebesar Rp. 500.000. 

setoran awal ini akan digunakan untuk pembukuan tabungan haji di 

bank BNI syari’ah dan Mega Syari’ah. 

Tabel 

Biaya administrasi dan setoran saat akad 

Akad Biaya administrasi Setoran pembukuan 

tabungan 

Jumlah 

12 bulan Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp. 770.000 

24 bulan Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp. 770.000 

36 bulan Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp. 770.000 
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48 bulan Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp. 770.000 

60 bulan Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp. 770.000 

(Brosur Pegadaian Syari’ah 2017) 

 

1.2 Biaya Mu’nah / pemeliharaan barang jaminan 

Pegadaian Syari’ah memberikan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 

yang akan digunakan untuk pendaftaran porsi haji. Jangka waktu 

pembayaran pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan oleh 

Pegadaian Syari’ah beragam, yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 

bulan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah 

fotocopy KTP, emas senilai Rp 7 juta sebagai barang jaminan dan 

setoran awal Tabungan Haji Rp 500.000. Dalam pelaksanaan produk 

Arrum Haji, nasabah dibebankan untuk membayar mu’nah (biaya 

pemeliharaan barang jaminan). Besar mu’nah yang akan dibayar oleh 

nasabah sebesar Rp 252.806/bulan. (Kotriza 2017) 

Tabel 

Tabel biaya mu’nah 

Akad Mu’nah per bulan Jumlah Mu’nah 

12 bulan Rp 252.806 Rp 3.034.400 

24 bulan Rp 252.806 Rp 6.070.400 

36 bulan Rp 252.806 Rp 9.102.800 

48 bulan Rp 252.806 Rp 12.137.600 

60 bulan Rp 252.806 Rp 15.176.000 

(Kotriza 2017) 

 

1.3 Imbal jasa kafalah, rinciannya sebagai berikut: 

Imbal jasa kafalah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah 

untuk keperluan  asuransi, besarnya imbal jasa kafalah adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 

Imbal Jasa Kafalah 

Akad Biaya Kafalah 

12 bulan Rp. 70.000 

24 bulan Rp. 112.500 

36 bulan Rp. 175.000 

48 bulan Rp. 265.000 

60 bulan Rp. 412.500 

(Brosur pegadaian Syari’ah 2017) 

 

Adapun contoh praktek dari produk arrum haji ini adalah yang 

dilakukan oleh Bapak Arvan pada tanggal 19 November 2016 yang ingin 

pergi haji, dan dia memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Pegadaian 

Syari’ah dengan produk arrum haji tersebut. Maka prakteknya adalah 

sebagai berikut:  

Bapak Arvan datang ke Pegadaian Syari’ah dengan membawa 

emas  senilai 7 juta rupiah, fotokopi KTP, serta uang sebesar Rp. 500.000, 

untuk pembukuan tabungan haji. Kemudian  melakukan akad arrum haji 

(akad pinjaman yang disertai al-rahn) dengan lama angsuran 36 bulan 

atau 3 tahun. Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 30 September 

2016 sampai dengan tanggal 30 september 2019. Bapak Arvan juga 

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 270.000 untuk proses 

pemberian pembiayaan oleh Pegadaian Syari’ah dan uang imbal jasa, 

yang digunakan untuk keperluan asuransi untuk Bapak Arvan sebesar 

Rp. 175.000. Selanjutnya Bapak Arvan datang ke BNI Syari’ah untuk 

membuka rekening tabungan haji. BNI Syari’ah menerbitkan buku 

tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti 

setoran awal dengan nomor validasi.  

Setelah menyelesaikan proses di BNI Syari’ah, Bapak Arvan 

datang ke kantor Depertemen Agama untuk mendaftar ibadah haji 
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dengan melengkapi persayaratan pendaftaran haji dan tanda bukti 

setoran awal dengan nomor validasi yang telah dikeluarkan oleh BNI 

Syari’ah. Bapak Arvan mengisi SPPH (surat pendaftaran pergi haji) yang 

telah disediakan di Kantor Departemen Agama. Setelah mengisi SPPH, 

pada hari itu juga Kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dengan 

nomor porsi haji. Setelah mendapatkan SPPH dan nomor porsi haji, 

Bapak Arvan kembali ke Pegadaian Syari’ah untuk menyerahkan SPPH 

dan nomor porsi haji serta tanda bukti setoran awal dan lembar/buku 

tabungan kepada Pegadaian Syari’ah dan disimpan selama jangka waktu 

pembiayaan arrum haji. 

Bapak Arvan membayar angsuran arrum haji sebesar Rp. 947.300 

per bulan.  Angsuran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 

694.494 dan biaya mu’nah (pemeliharaan) sebesar Rp. 252.806 selama 

36 bulan (3 tahun) sesuai dengan kesepakatan ketika akad dibuat. 

Berikut rincian biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Arvan: 

 

Biaya Administrasi : Rp 270.000 

Setoran awal  : Rp 500.000 

Imbal Jasa Kafalah : Rp 175.000 

Angsuran pembiayaan : Rp 694.494 

Mu’nah   : Rp 252.806 

 + 

Jumlah   : Rp 1.892.300 

 

Biaya yang harus dibayar oleh Bapak Arvan di bulan pertama 

adalah sebesar Rp. 1.892.300 dan pada bulan selanjutnya Bapak Arvan 

membayar angsuran pembiayaan sebesar Rp. 947.300 dengan rincian, 

angsuran pokok sebesar Rp. 694.494 dan angsuran biaya mu’nah sebesar 

Rp. 252.806. Emas yang disimpan beserta SPPH dengan nomor porsi haji, 
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tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan akan dikembalikan 

kepada Bapak Arvan setelah menyelesaikan angsuran arrum haji. 

2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Produk 

Arrum Haji 

Dalam produk arrum haji menggunakan dua akad, yaitu akad 

pinjaman yang disertai dengan al-rahn. Maksudnya adalah, seorang 

nasabah akan menerima pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 untuk 

mendapatkan porsi haji dengan menggadaikan emas senilai Rp. 

7.000.000 kepada pihak Pegadaian Syari’ah.  Hal ini tidak bertentangan 

dengan fiqih muamalah, seperti yang dijelaskan surat al-Baqarah : 283 

                       

                                

                       

 
Artinya: 
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 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 2015, 49) 

 

hal ini sesuai dengan kaidah fiqih muamalah: 

  َمض  َمْق ِذ ْقِذ ى  َمدُضاَّل  َماِذ ْق ٌر اَم َم  ِذَّلَّل  َم ْق  ةُض   َّلْقِذ َم َم  اْقمُض َمض َم َم ِذ  ْق ُض  ِذ اَم  

Artinya: 
Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Djazuli 2006, 130) 
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Berdasarkan kepada firman Allah di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa menggadaikan atau memberikan barang tanggungan kepada 

orang yang berpiutang itu dibolehkan. Tujuannya adalah untuk 

meyakinkan orang yang berpiutang untuk memberikan pinjaman kepada 

orang yang akan diberikan utang. 

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai al-rahn , tamwil al-mautsuq bi al-rahn , pada 

bagian kelima, Ketentuan terkait akad: 

“Pada prinsipnya akad al-rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-

dain) yang antara lain timbul karena akad al-qardh , jual-beli (al-bai’) 

yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (al-ijarah) yang 

pembayaran ujrahnya tidak tunai;” 

Menurut istilah syara’, gadai atau al-rahn didefinisikan oleh 

Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut: 

ٍد   َم ْق ُض   ِذَم َّل ُض  ْق   َمضاِذ َّل ٌر   ِذ ْقمَم ٌر  هلَمَمض اَمْيْق َم ْق ُض  ,اِذدَم ْق ٍد   َم ُيَم ُيْق َم ًا   ا َّل ْق ِذ   َملَم ِذ   ِذ   َماِذ َم   َم ْق ُض   ُضْق ِذ ُض   ِذ

ِذ  تِذ ْق َم   ِذ ْق  اُيَم ْق ِذ ِذ   َم ْق ُض   َم ْق   ادَّل ْق ِذ     اْق َمْيْق

Artinya:  

Sesungguhnya al-rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang 
memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk 
utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua 
utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. 
(Muslich 2015, 286) 

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan 

syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.(Suhendi 

2011, 106) 
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Hukum meminta agunan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk 

Allah dalam al-Qur’an dan penjelasan dari Nabi. Adapun dalil al-Qur’an di 

antaranya surat al-Baqarah ayat 282-283: 

                       

              ….   

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya...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).,(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 
2015,48-49) 

Adapun dasar dari sunnah atau hadits antara lain: 

اْقمَمدِذ ُيْق َم ِذ   ُيَمهُض ْق ِذ ِّرٍد  اِذ ْقدَم  اَم ُض   ِذرْقاًاض  َم َم َّل َم  اَم َم ْق ِذ   ُض   َم َّل   ِذ  رَم ُض ْقاُض  رَم َم َم  : َمضاَم   َم َم ٍد  اَم ْق    ِذ

َم ْق ِذ ِذ   ِذ ْق ُض   َم َم َم َم   (ر  ه  محد    ا خضر     ا  ضئ    ا   ض  )  َم ِذ ُيْق ًا  اِذ

Artinya: 

Dari Anas ia berkata: Rasulullah saw menggadaikan baju perang 
kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau 
mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, 
Nasa’I, dan Ibnu Majah). (Hamidy, Imron, Fanany 1994, 1785) 

 

َّل  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم :  َماَم ْق اَمضئِذ َم َم رَم ِذ َم  ُض اَم ُيْقهَمض  تُيَم َمى طَم َمض ًاض  ِذ ْق :  َم َّل  ا َّل ِذ   ْق
 (ر  ه  ا خضر     مل   ) ُيَمهُض  ِذ ِّرِذ  ِذ َم  َم َم ٍد  َمرَم َم َم ُض  ِذرْقاًاض  ِذ ْق  َمدِذ ْقدٍد 
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Artinya:  

Dari Aisyah bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi 
itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang 
lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada 
seorang Yahudi dngan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung).”(HR. Al-
Bukhari dan Muslim). (Hamidy, Imron, Fanany 1994, 1785) 

Ucapan perawi (kepada orang yahudi), yaitu Abu Asy-Syahm, 

sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syafi’I dan Al-Baihaqi dari jalur Ja’far 

bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Saw menggadaikan baju 

besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang lelaki yahudi dari Bani Zhafar, 

untuk mendapatkan gandum. Hadits-hadits di atas menunjukkan 

disyariatkannya pegadaian, dan telah disepakati bolehnya pegadaian.  

Kedua hadits di atas juga menunjukkan bolehnya bermuamalah 

dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak diharamkan. Juga 

menunjukkan bolehnya menggadaikan senjata kepada Ahlul dzummah 

tetapi tidak kepada musuh. Selain itu hadits di atas juga menunjukkan 

bolehnya membeli dengan pembayaran ditangguhkan. Tentang 

mu’amalah Nabi Saw, dengan orang yahudi dalam kasus ini, yang mana 

beliau tidak melakukannya dengan sahabat, ulama mengatakan “ bisa 

jadi hal ini untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut, atau mungkin 

karena saat itu sahabat pun sedang tidak memiliki barang yang beliau 

butuhkan, atau beliau khawatir para sahabat tidak mau 

menghargakannya atau tidak mau menerima gantinya, karena beliau 

tidak mau menyulitkan mereka.(Asy-Syaukani 2006, 125). 
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Hadits Abu Hurairah: 

َم  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم  َمضاَم     َمض ِذ ِذ ِذ   ِذ ْق   ا َّل ْق ُض   ُيَم ْق َم ُض  َّلَم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم َّل  ا َّل ِذ

ر  ه  ا ض      ادر  ِن    ضا        ض  ) ُض ْق ُض ُض   َماَم َم ْق ِذ   ُض ْقمُض ُض  اَم ُض  رَم َم َم ُض   اَّل ِذى

 (     تص 

 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau bersabda: barang gadai tidak 
hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena 
keuntungan baginya dan kerugianpun menjadi tanggungannya”. 
Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthi ia mengatakan 
isnadnya baik dan bersambung). (As-Syaukani 2006, 124) 
 

Maksud hadits di atas adalah , sabda beliau (barang gadai tidak 

hilang dari pemiliknya) maksudnya tidak menjadi milik orang yang 

menerima barang gadaian, yaitu selama belum jatuh tempo yang telah 

disepakati. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma’mar, bahwasanya ia 

menafsirkan kalimat itu sebagai berikut: bila seseorang mengatakan, 

“jika aku belum mengembalikan hartamu, maka barang gadai itu menjadi 

milikmu.” Ada riwayat lain darinya bahwa ia menafsirkan: bila barang itu 

rusak maka hak si penerima gadai tidak hilang, adapun yang rusak itu 

menjadi tanggungan orang yang menggadaikan, karena keuntungan 

baginya dan kerugianpun untuknya. Diriwayatkan, bahwa pada masa 

jahiliyah orang yang menerima gadai sebagai pemilik barang bila orang 

yang menggadaikan barangnya itu tidak mengembalikan haknya ada 

waktu yang telah disepakati, lalu Nabi Saw, menggugurkannya. (Asy-

Syaukani 2006, 126) 
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ِّرِذ    َمالَّلهْق ُض  ُيُض ْق َمبُض اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َم َّل   ُض اَم َم ْق ِذ  َم َم َّل َم اَم ْق  َم ِذ  ُض َم ُيْق َمةَم اَم ِذ  ا َّل ِذ

ُض  ادَّلرِّرِذ  ُض ْق َم ُض  ر  ه )اِذ ُيَم َم َمتِذ ِذ  ِذ َم   َمض َم  َم ْق ُض ْق ًا  َماَم َم   اَّل ِذ   ُيَم ْق َمبُض  َم َم ْق َم ُض  ا ُيَّل َم َم ُض  َماَم َم

 ( ا خضر 

Artinya: 
Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggani dengan syarat 

diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum 

dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan 

tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum 

kepada binatang tersebut. Diriwayatkan oleh al-Bukhari. (al-Hamd 2005, 

253) 

Dari ayat dan hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa gadai (al-

rahn) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam 

perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-

Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan 

tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi saw melaksanakan gadai (rahn) 

ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (rahn) tidak 

terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal 

di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan 

menurut Imam Mujtahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (rahn) hanya 

dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 

283 surat al-Baqarah tersebut di atas.(Muslich 2015, 289) 

Dalam pelaksanaan akad arrum haji ini seperti yang terdapat di 

dalam lembaran akad di jelaskan bahwa ada dua akad yang dipakai, yaitu 

akad pinjaman yang disertai dengan al-rahn, kemudian nasabah juga 

dibebankan dengan mu’nah (biaya pemeliharaan barang jaminan). Biaya 

mu’nah yang ditanggung nasabah adalah sebesar sebesar Rp 

252.806/bulan.  
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2.1 Pembiayaan Gadai dan Pemanfaatannya 

Biaya gadaian, biaya pemeliharaannya, dan biaya 

pengembaliannya menjadi tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat 

gadaian adalah milik orang yang menerima gadai. Dan apa yang 

dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah dan susu, masuk ke 

dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya. Hal ini 

berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw; “keuntungannya adalah 

miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya.” Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa tidak ada satupun dari semua itu yang masuk 

dalam gadaian. Adapun Malik mengatakan bahwa tidak masuk ke 

dalam gadaian kecuali anak binatang dan tunas pohon kurma. 

Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin 

penguasa  ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan 

mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar 

oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang.(Sabiq 

2015, 246) 

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas borg dibebankan 

kepada al-rahin. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis 

pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh al-rahin: 

1. menurut ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara al-rahin 

selaku pemilik barang dan al-murtahin, yang dibebani 

pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut: 

1.1 setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan borg 

dibebankan kepada al-rahin karena barang tersebut 

miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta 

upah tugas yang mengembalakannya. 

1.2 Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan borg 

dibebankan kepada murtahin, karena ia yang menahan 
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barang tersebut termasuk resikonya. Misalnya upah 

petugas penjaga binatang yang menjadi borg. 

2. Menurut Jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan borg 

dibebankan kepada al-rahin, baik yang berkaitan dengan biaya 

menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila al-

rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut 

Malikiyah, biaya dibebankan kepada al-murtahin. Akan tetapi, 

menurut Syafi’iyah, Hakim harus memaksa al-rahin untuk 

memberikan biaya yang berkaitan dengan borg, apabila ia 

berada di tempat dan dipandang mampu. Apabila al-rahin tidak 

mampu, maka Hakim bisa memerintahkan murtahin untuk 

membiayainya, dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan 

sebagai utang al-rahin. Menurut Hanabilah apabila al-murtahin 

mengeluarkan biaya tanpa persetujuan al-rahin, padahal ia 

mampu untuk meminta izin kepadanya, maka berarti ia (al-

murtahin) melakukannya dengan sukarela, dan oleh karenanya 

ia tidak berhak meminta penggantian kepada al-rahin.(Muslich 

2015, 307-308) 

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa para 

ulama berbeda pendapat tentang kewajiban biaya pemeliharaan 

terhadap barang yang digadaikan. Menurut ulama Hanafiyah, biaya 

kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh rahn karena barang itu 

miliknya, tetapi biaya pemeliharaannya ditanggung oleh murtahin 

karena ia yang menahan dan menanggung resiko dari barang gadai 

tersebut. Lain halnya dengan ulama Syafi’iyah, ulama Malikiyah, dan 

ulama Hanabilah, mereka sepakat bahwa semua biaya yang berkaitan 

dengan barang gadai dibebankan kepada rahin, tetapi mereka berbeda 

pendapat dalam hal ketika rahn tidak mampu dalam menanggung biaya 

tersebut.  
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Berkaitan dengan biaya mu’nah yang dibebankan kepada nasabah 

sebagai biaya pemeliharaan barang gadai oleh pihak pegadaian. Dalam 

fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang 

disertai al-rahn , tamwil al-mautsuq bi al-rahn , pada bagian keenam 

menjelaskan tentang ketentuan terkait pendapatan murtahin. 

5. Dalam hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena akad jual beli 

(al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai, maka pemdapatan 

murtahin hanya berasal dari keutungan (al-ribh) jual-beli; 

6. Dalam hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena akad sewa-

menyewa (al-ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka 

penddapatan murtahin hanya berasal dari ujrah; 

7. Dalan hal al-rahn (dain/marhum bih) terjadi karena peminjaman 

uang (akad al-qardh), maka pendapatan murtahin hanya bersal dari 

mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhum yang 

besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 

dalam akad al-ijarah; 

8. Dalam hal al-rahn dilakukan pada akad amanah, maka 

pendapatan/penghasilan murtahin (syarikh/shahibul mal) hanya 

bersal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang 

amanah (syarikh-pengelola/mudharib); (DSN-MUI-Fatwa 2017) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mu’nah 

adalah pendapatan dari murtahin dari produk al-rahn, atau dalam 

produk arrum haji tersebut. Serta tidak ada larangan bagi murtahin 

untuk membebankan mu’nah kepada nasabah. Di dalam lampiran akad  

pada pasal 5 tentang pembayaran: 

1. Al-rahn mengaku telah berutang kepada pegadaian atas pokok 

pinjaman (marhum bih) ditambah biaya pemeliharaan barang 

jaminan (marhun) serta ta’widh (jika ada) sebagaimana ditetapkan 

pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, untuk itu berkewajiban melakukan 

pembayaran pelunasan kepada pegadaian; 
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2. Pembayaran pokok pinjaman (marhun bih) dan biaya pemeliharaan 

marhun dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan 

sejumlah Rp. 944.600 (Sembilan ratus empat ribu enam ratus 

rupiah) setiap bulan; 

3. Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan, paling lambat 

tanggal 30 (tiga puluh) sampai dengan tanggal jatuh tempo atau 

sampai dengan pinjaman (marhun bih) al-rahn dinyatakan lunas; 

4. Apabila pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka 

pembayaran dilakukan pada hari kerja; 

5. Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapan 

pada ayat 3 pasal ini, maka al-rahn dikenakan ganti rugi (ta’widh) 

yang besarnya berdasarkan pasal 6 akad ini; 

6. Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, al-rahn 

dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan 

membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan 

atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (marhun bih) 

ditambah biaya pemeliharaan marhun atau ta’widh (jika ada) 

sebelum jatuh tempo; 

7. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya 

kewajiban al-rahn; 

8. Apabila al-rahn telah melunasi pokok pinjamannya (marhun bih), 

pegadaian wajib menyerahkan kembali barang jaminan (marhun), 

surat pendaftaran pergi haji (SPPH), asli tanda bukti setoran awal 

biaya penyelenggaraan ibadah haji (SA BPIH) dan lembar/ buku 

tabungan; 

9. Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (marhun bih) 

menghitungkan sisa pokok pinjaman (marhun bih) ditambah biaya 

pemeliharaan marhun serta ta’widh (jika ada); (Kotriza 2017) 
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Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa biaya mu’nah 

yang dibebankan kepada rahin telah sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pandangan fiqih mu’amalah tentang pelaksanaan produk arrum 

haji yang ada di Pegadaian Syari’ah Cabang Padang adalah, pertama 

dalam pelaksanaan akadnya, dimana akad yang digunakan adalah akad 

pinjaman yang disertai al-rahn sebagaimana yang termuat dalam 

lembaran akad, penggabungan akad tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. kedua dalam hal 

mu’nah yang dibebankan kepada nasabah juga telah sesuai dengan 

ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Dengan demikian, 

dapat penulis simpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan produk 

arrum haji yang ada di Pegadaian Syari’ah telah sesuai dengan ketentuan 

fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. 

 

2. Saran 

2.1 Kepada pihak pegadaian Syari’ah Cabang Padang, produk arrum 

haji ini merupakan sebuah kemajuan dalam bidang 

pengembangan produk pegadaian berbasis syari’ah.  

2.2 Arrum haji menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin 

pergi haji tetapi belum memiliki kemampuan dalam finansial 

tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syari’at. Sebuah apresiasi 

bagi Pegadaian Syari’ah atas lahirnya produk arrum haji 

khususnya Pegadiaan Syari’ah cabang Padang. 
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Pekerjaan : Jualan 

Alamat : Jl. Limau Manis Blok A No. 16 Lapai Padang 

 

2. Ibu  : Edwarni 

TTL  : Pandai Sikek/ 07-12-1954 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Limau Manis Blok A No. 16 Lapai Padang 

 

Jenjang Pendidikan 

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Gunung Pangilun Padang  Tahun 2002 - 2007 

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang  Tahun 2007 - 2010 

3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Padang    Tahun 2010 - 2013 

4. S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  Tahun 2013 - 2017 

 

Pengalaman Organisasi 

1. Pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol 

2. Pengurus IKRAM Lapai 

mailto:ahmadridho0207@gmail.com

