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A. PENDAHULUAN 

 Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak 

terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang 

disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah 

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 dan atau 

bagI hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya 

menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena 

nasabah dalam mempergunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-

beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, 

penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, 

pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).  

 Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan 

masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. 

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa 

penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah 

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN 

LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, 

lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian 

sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 

Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan 

(PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan 

PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum.1 Dalam perkembangannya 

kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum 

Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. 

Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah 

Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 alu. Diharapkan, sistem 

ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa 

bunga dan halal. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan 

oleh penulis adalah: 

1.  Bagaimakah pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Perum Pegadaian ? 

2. Bagaimanakah prospek pegadaian syariah ? 

C. Pembahasan 

 1. Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah 

  Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan 
misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak 
berubah hingga terbitnya PP103/2000  yang dijadikan sebagai landasan kegiatan 
usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa 
operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003  tentang 
Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah 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 Syariah  sebagai langkah awal pembentukan divisi 
khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. 

  Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi 

modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan 

nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-

kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu 

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

merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari 

usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri  di Jakarta dengan 

nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 

tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, 

Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di 

tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi 

Pegadaian Syariah.  

  2. Pengertian Gadai Syariah 

  Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu 

jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagaitanggungan utang. Pengertian ar-

rahn dalam bahasa Arab adalah atstsubut wa ad-dawam, yang berarti “tetap” dan 

“kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti air yang tenang. Hal itu, 
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berdasarkan 20 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, hal.132 

 firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu : “Setiap orang 

bertanggung jawab atas apa yarg telah diperbuatnya.” 21 Pengertian “tetap” dan 

“kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti 

menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa 

kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat 

utang”.22 Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah 

tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera 

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali 

sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap 

dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang 

diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang 

mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, 

makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang 

jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum 

Islam (syara') adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalm 21 

Rahmat Syafei,  

 3. Landasan Konsep 
 Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep 

pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran 

dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :  

Al-Quran Surat Al Baqarah : 283 

 

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 
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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. 

 Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan 

bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan 

perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita 

acara (ada orang yarg menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. 

Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehatihatian 

sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian 

seseorang.27 Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak 

menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin), dengan alasan bahwa 

ia meyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, 

substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang 

diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika 

keduanya melakukan transaksi utang -piutang.28 Fungsi barang gadai (marhun) pada 

ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga 

penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik  

untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang 

atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu 

pengembalian utangnya itu.29 Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan 

bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan 

berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, 

keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan 

transaksi rahn. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah 

saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan 

makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan. 

Hadis Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai 

syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai 

berikut. 

a. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oieh Imam Muslim, yang 

     berbunyi: 



6 

 

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin 

Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy 

dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli 

makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.30 (HR.Muslim) 

b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

yang berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah 

meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas 

berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang 

Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.31 (HR. 

Ibnu Majah) 

c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 

yang berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada 

kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari 

Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat 

digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. 

Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan 

manfatnya.32 (HR. Al-Bukhari) 

d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi: 

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, 

baginya risiko dan hasilnya.33 (HR. Asy-Syafi'i danAd-Daruquthni) 

3. Ijma' Ulama 
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum 

gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para 

ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika 

beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada 

seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang 

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti 

ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.  
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Fatwa Dewan Syariah Nasional 
 Fatwa Dewan Syariah Nastonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi 

salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai 

berikut. 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

     25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn; 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

    26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas; 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

    09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

    10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah; 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

    43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. 

4. Pelaksanaan Gadai Syariah (RAHN) di Perum Pegadaian 

 Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya 

dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut: 

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu 

pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) 

untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai 

barang yang digadaikan. 

2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas 

nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin). Demikan juga orang 

yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak 

menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai 

alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang 

berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya 

penaksiran. 

3. Penitipan barang (ijarah), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (ijarah) orang-

orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan 

pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat 

dijalankan oleh karena pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan 

barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai 
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tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan 

dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan. 

4. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan 

keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang 

ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan 

sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke 

atas. 

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah transaksi 

yang menggunakan dua akad, yaitu: 

1. Akad Rahn 

2. Akad Ijarah 

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat 

Bukti Rahn (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) memahami apa 

yanh hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya 

memiliki perbedaan. Namun dalam tehnis pelaksanaannya nasabah (rahin)tidak perlu 

mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditanda 

tangani oleh nasabah (rahin) sudah mencakup kedua akad dimaksud. 

  Pada Akad Rahn, nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barangnya 

(marhun) kepada murtahin di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (rahin) akan 

membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan 

terhadap marhun.Pelaksanaan Akad Rahn ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nasabah (rahin) mendatangi murtahin (kantor pegadaian) untukmeminta fasilitas 

pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin; 

2. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang diberikan 

oleh nasabah (rahin) sebagai jaminan utangnya; 

3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan nasabah (rahin) akan 

melakukan akad; 

4. Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih 

(pinjaman) yang dinginkan oleh nasabah(rahin) dimana jumlahnya disesuaikan 

dengan nilai taksir barang(di bawah nilai jaminan); 

5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, makapada saat melunasi 

marhun bih (pinjaman), maka nasabah (rahin) akan memberikan sejumlah ongkos 

kepada murtahin. 
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Apabila menggunakan Akad Rahn, maka nasabah (rahin) hanya berkewajiban untuk 

mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya 

administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada 

pinjaman dengan cara sebagai berikut: 

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 

2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan 

untuk terjadinya kontrak. 

 Kategori marhun dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat 

dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa 

barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak 

ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. 

Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh 

pihak nasabah (rahin) kepada mutarhin sebagai pengganti biaya administrasi yang 

dikeluarkan oleh mutarhin. Akad Ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa 

penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir 

sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil 

manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang 

disebut dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya 

kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh 

mutarhin. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan rahin 

mempunyai ketentuan, yaitu: 

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 

2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan 

untuk terjadinya kontrak; 

3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. 

  Setiap saat uang pinjaman (marhun bih) dan pengambilan barang gadaian di kantor 

pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu 

akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman (marhun bih) sampai penerimaan 

barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan 

sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain; 

1. Nasabah (rahin) membayar pokok pinjaman (marhun bih) di kantor pegadaian 

syariah, tempat Nasabah (rahin) telah melakukan transaksi; 
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2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (marhun bih), barang jaminan 

(marhun) yang dikuasai oleh mutarhin dikembalikan kepada nasabah (rahin) sesuai 

dengan tarif yang telah ditetapkan; 

3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan 

(marhun) jika nasabah (rahin) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh 

tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan (marhun) digunakan untuk melunasi 

dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan 

(lelang) barang tersebut; 

4. Apabila harga jual barang jaminan (marhun) melebihi kewajiban nasabah (rahin)  

Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman 

(marhun bih) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi 

kewajiban nasabah (rahin) untuk membayar atau melunasinya; 

5. Nasabah (rahin) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara 

sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah 

(rahin) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta 

biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemebri 

gadai (rahin) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (marhun) akan 

dilelang atau dijual oleh murtahin. 

 Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan 

masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat 

Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan 

pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut 

biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya 

dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya 

penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan 

hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah menurut Dahlan Siamat dimaksudkan 

untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan 

menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, 

dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah di 

bawah Perum Pegadaian mengusng moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. 

Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya 

lembaga pegadaian syariah. 
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Teknik Transaksi  

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu: 

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad 

ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.  

2. Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik 

sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. 

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi : 

a.    Orang yang berakad :  

    1) Yang berhutang (rahin) dan  

    2) Yang berpiutang (murtahin). 

    Rahin dan Murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut: memiliki kemampuan, 

yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan 

transaksi pemilikan. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan 

balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai 

dengan ketentuan syari'at Islam. 

b.     Sighat (ijab qabul) 

- Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa 

depan. Sighat dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di 

dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. 

     - Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad 

jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di 

masa depan. 

c.     Harta yang dirahnkan (marhun) 

    - Harus diperjualbelikan. 

    - Harus berupa harta yang bernilai. 

    - Harus bisa dimanfaatkan secara syariah. 

    - Harus diketahui keadaan fisiknya. 

    - Harus dimiliki rahin. 
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    Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang 

itu adalah milik si pemberi gadai (rahin), barang gadaian itu kemudian berada 

dibawah pengawasan penerima gadai (murtahin). 

d.     Pinjaman (marhun bih) 

- Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. 

    - Memungkinkan pemanfaatan. 

    - Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. 

- Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga 

atau mengandung unsur riba. 

Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan. 

2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (gasab) atau barang pinjaman dan 

semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. 

3. Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti. 

4. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua pihak. 

5. Barang harus diterima pegadaian. 

6. Jika barang belum diterima, akad gadai boleh dibatalkan. 

7. Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan. 

8. Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan. 

9. Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai. 

10. Jika barang gadaian musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib 

menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian, maka 

pegadaian wajib menggantinya.  

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai 

adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam 

situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang 

tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa force mayor seperti perampokan, 

bencana alam, dan sebagainya. 

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : 

Sebagai penerima gadai atau disebut Murtahim, Anda akan mendapatkan Surat Bukti 

Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut Akad Gadai 

Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah).  
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Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai 

dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima 

gadai akan mengenakan jasa simpan. Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan 

barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat 

yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan 

adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, 

biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi 

Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

     Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang 

dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari 

uang pinjaman. 

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :  

1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan, 

barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.  

2. Marhun Bih ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan 

kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, 

pinjaman itu jelas dan tertentu.  

3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang 

dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak 

terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.  

4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta 

jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.  

5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi,biaya 

penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.  

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup 

menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk 

dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan 

menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai 

patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang 

pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai 

intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum 

uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. 
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Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan 

kesepakatan : 

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 

empat bulan. 

2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) 

dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat 

melunasi pinjaman.  

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat 

pencairan uang pinjaman.  

 

5. Prospek Pegadaian Syariah 

Dengan asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah 

maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar yaitu yang mempunyai 

persyaratan dua kali modal disetor setara dengan perusahaan asuransi (minimum dua 

kali lima belas milyar rupiah atau sama dengan tiga puluh milyar rupiah), maka untuk 

mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan 

aman. 

Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut 

SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strength), kelemahannya (Weakness), 

peluangnya (Oportunity), dan ancamannya (Threat), sebagai berikut:  

a. Kekuatan (Strength) dari sistem gadai syariah. 

(1). Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. 

Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan 

sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya 

harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah.   

(2). Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. 

Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah 

sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada 

yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menterimenteri Luar Negeri negara 

muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk 

pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.  

IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia 

menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of Agreement-nya pasal 2 
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ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya.  

Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk 

menjajagi kemungkinan membuka lembaga keuangan syariah secara patungan. Hal ini 

menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional 

terhadap adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

(3). Pemberian pinjaman lunak al-qardhul hassan dan pinjaman mudharabah dengan 

sistem bagihasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

(a). Penyediaan pinjaman murah bebas bunga disebut al-qardhul hassan adalah jenis 

pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin tingginya 

tingkat bunga. Penyetaraannya dengan perusahaan asuransi karena pada usaha gadai 

tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, 

tabungan, deposito). Selain daripada itu perusahaan asuransi juga mmeberikan 

pinjaman kepada pemegang polis dengan agunan polis. 

 (b). Penyediaan pinjaman mudharabah mendorong terjalinnya kebersamaan antara 

pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan 

/kerugian secara adil. 

(c). Pada pinjaman mudharabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan 

membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. 

Nasabah hanya diwajibkan membagihasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Bagihasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan bagihasil 

besar kalau hasil usahanya besar. 

(d). Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung kepada 

tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya bunga pinjaman) 

yang harus diperhitungkan. 

(e). Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh 

gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional 

bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. 

Dengan mengenali kekuatan dari pegadaian syariah, maka kewajiban kita semua untuk 

terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem ini.  

b. Kelemahan (weakness) dari sistem mudharabah.  

(1). Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang 

yang terlibat dalam perjanjian bagihasil adalah jujur dapat menjadi bumerang karena 

pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik. 
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Contoh : Pinjaman mudharabah yang diberikan dengan sistem bagi hasil akan sangat 

bergantung kepada kejujuran dan itikad baik nasabahnya. 

Bisa saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga 

pegadaian tidak memperoleh bagian laba. 

(2). Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung 

biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian 

kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang 

lebih besar. 

(3). Karena membawa misi bagihasil yang adil, maka pegadaian syariah lebi banyak 

memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai 

kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa 

akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasl 

pendapatannya sudah tetap dari bunga. 

(4). Karena pegadaian syariah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan 

disana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan 

pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi pegadaian syariah 

terhadap sistem pembukuan dan akuntansi yang telah baku, tremasuk hal yang perlu 

dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama. 

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka adalah kewajiban kita semua untuk 

memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya. 

c. Peluang (Opportunity) dari Pegadaian Syariah  

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian syariah dan kemungkinannya untuk 

tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang 

membentuk peluang-peluang dibawah ini : 

1. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama 

(a). Adalah merupakan hal yang nyata didalam masyarakat Indonesia khususnya yang 

beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar 

bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-

jelas dilarang maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa 

pegadaian yang telah ada sekarang. 

(b). Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembagunan di sektor 

agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, 
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sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, baitul-mal, dan sebagainya yang belum 

memanfaatkan jasa pegadaian yang sudah ada.  

(c). Sistem pengenaan biaya uang / sewa modal dalam sistem pegadaian yang berlaku 

sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah 

Islam, yaitu antara lain : 

• Biaya ditetapkan dimuka secara pasti (fixed), dianggap mendahului takdir karena 

seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga 

mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah 

ditetapkan (lihat surat Luqman ayat 34). 

• Biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan 

unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya 

waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda (lihat surat Al-Imran ayat 130). 

• Memperdagangkan/menyewakan barang yang sama dan sejenis (misalnya rupiah 

dengan rupiah yang masih berlaku, dll) dengan memperoleh keuntungan/kelebihan 

kualitas dan kuantitas, hukumnya adalah riba (lihat terjemah Hadits Shahih Muslim 

oleh Ma’mur Daud, bab Riba no.1551 s/d 1567). 

• Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang 

dicontohkan dalam Al-Hadits, harus ada dasar sukarela dan inisiatifnya harus 

datang dari yang punya hutang pada waktu jatuh tempo, bukan karena ditetapkan 

dimuka dan dalam jumlah yang pasti (fixed) (periksa terjemah Hadis Shahih 

Muslim oleh Ma’mur Daud, bab Riba no.1569 s/d 1572)  

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syariat Islam tersebut diataslah 

yang ingin dihindari dalam mengelola pegadaian syariah. 

(2). Adanya peluang ekonomi dari berkembangnya pegadaian syariah 

(a). Selama Pronas (dulu, Repelita) diperlukan pembiayaan pembangunan yang 

seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut 

diharpkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan dari dana 

luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat 

dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil 

dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya. 

(b). Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat 

melalui sektor perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk 

mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi mencairkan (dishoarding) 
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simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak produktif yang kemudian 

diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah. 

(c). Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. 

Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya 

IDB dan pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. 

(d). Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan 

perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan 

membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian 

Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan 

pemerataan pendapatan. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini 

akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan 

sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang 

untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.  

d. Ancaman (threat) dari pegadaian syariah 

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syariah 

itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan 

menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak 

suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau 

tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa 

pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Isu primordial, eksklusivisme atau sara 

mungkin akan ilontarkan untuk mencegah berdirinya pegadaian syariah. 

Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk 

kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalaui sistem 

bunga yang sudah ada. Munculnya pegadaian syariah yang menuntut pemerataan 

pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap 

status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun. Isu tentang ketidakcocokan 

dengan sistem internasional berlaku di seluruh dunia mungkin akan dilontarkan untuk 

mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian syariah. 

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian syariah ini 

maka diharapkan para cendekiawan muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan 

penangkalnya. 
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Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah 

mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah 

mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan 

lebih cerah lagi apabila kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan 

ancaman (threat) dapat diatasi. 

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia 

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General 

Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, 

mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada 

sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. 

Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) menawarkan kejasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. 

Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaiaan syariah dan pada tahun 2003 

pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi 

kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. 

Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat 

terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut 

survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian 

syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah. 

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang 

digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan 

seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya 

pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan 

dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus 

dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.  

Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari 

target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah 

tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai 

Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan 

produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. 

Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk 

gadai saham. 
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Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minta masyarakat yang 

memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 

melampaui target. 

Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18,2 miliar. 

Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11,5 miliar. Jumlah nasabah yang 

dihimpun sekitar 6 ribu orang dan barang jaminannya sebanyak 16.855 potong. 

Penyaluran kredit  pegadaian  syariah Semarang ini berdiri tahun 2003, setiap tahunnya 

meningkat cukup signifikan dari Rp 525 juta tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5,1 

miliar dan tahun 2006 mencapai Rp 18,4 miliar. Mengenai permodalan hingga saat ini 

tidak ada masalah. Berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan akan 

dipenuhi saat itu pula bisa dicairkan sesuai taksiran barang jaminan tersebut. Demikian 

prospek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah. 

 

D. Kesimpulan  

1. Pemikiran tentang berdirinya pegadaian syariah adalah merupakan tanda syukur 

kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dan telah 

diijinkannya oleh Pemerintah berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

2. Pegadaian syariah mempunyai landasan hukum syariat yang kuat dalam ajaran 

Islam. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah unsur-unsur gadai, rukun dan 

sahnya akad, barang yang boleh digadaikan, hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, dan pemilikan barang gadai.  

3. Barang gadaian syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang 

piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan 

syariat adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang 

lebih tepat adalah al-qardhul hassan. 

4.  Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), 

dapatdipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam 

mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima 

pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam 

perjanjian mudharabah. 
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5.  Untuk nasabah yang memilih pinjaman gadai dalam bentuk mudharabah maka 

fungsi gadai disini adalah mencairkan atau memproduktifkan (dishoarding) harta 

beku (hoarding) yang tidak produktif. 

6.  Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau rabb 

almal, sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak 

sebagai mudharib tergantung alternatif yang dipilih. 

7. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sebenarnya sudah operasional 

karena setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai 

syariah. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan 

(bank syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional.  

8. Prospek pegadaian syariah cukup pesat dan cerah, minat masyarakat semakin hari 

semakin meningkat. Apalagi pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian 

bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap 

memperoleh keuntungan 
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