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BAB II 

KONSEP RAHN MENURUT HUKUM ISLAM 

Sering kali, masyarakat mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-sehari. Sebab itu tidak jarang dia melakukan peminjaman uang atau hutang 

kepada orang lain. Dengan cara seperti itu merupakan salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan yang masih belum dapat terpenuhi. 

Memang agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling  

tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, 

pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur 

sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai 

pihak yang memberi hutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin 

terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau 

jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa rahn atas barang-barang yang 

dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai orang yang melakukan rahn menyerahkan 

barang-barang yang dirahnkan tersebut kepada kreditur atau penerima rahn.
1
 

A. Pengertian Rahn 

Pada suatu pengembangan usaha harta benda, Islam melarang cara-cara 

yang mengandung unsur-unsur penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. 

Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang 

                                                           
1
 Secara prinsipil, rahn merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama 

manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa. Akad rahn dalam hal ini dilaksanakan 

dengan akad pokok pinjam meminjam dengan disertai barang jaminan yang berfungsi sebagai 

penjamin atas utang yang diambil, dan bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari 

barang jaminan tersebut. Lihat Nasrun Haroen, Fiqh Mu„amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007), 251. 
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sangat membutuhkan. Untuk meyakinkan pemberi pinjaman hutang atau kreditur 

dapat meminta kepada orang yang berhutang atau debitur untuk melakukan 

sesuatu. Seperti dibolehkannya meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas 

pinjaman hutangnya. Apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, 

barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Maksud dari hal itu merupakan aqad 

pinjam meminjam dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, 

jangan sampai ia dirugikan.
2
 

Konsep di atas merupakan bentuk meminjam yang disebut rahn. Dalam 

Islam rahn sering disebut dengan rahn.
3
 Kata رهن menurut bahasa mengrahnkan 

atau menangguhkan, رهنا - يرهن - رهن atau jaminan atau borg.
4
 Sementara itu, 

menurut Sayyid Sabiq rahn atau الرهن  berarti al-stubut dan al-habs yakni 

penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn الرهن adalah 

terkurung atau terjerat.
5
 

Adapaun menurut istilah syara‟ yang dimaksud dengan rahn adalah 

menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan 

hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau 

                                                           
2
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam ( Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 309. 

3
 Rahn jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah rahn. Konsep rahn menurut 

Imam Sudiat adalah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, 

dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya 

kembali.Lihat Iman Sudiat, Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat (Yogyakarta: Liberti, 1981), 28. 
4
 Mahnud Yunus, Kamus Arab Indonesia  (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah 

Penafsiran al-Qur‟an, 1989), 148. 
5
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, (Kairo: Dar al-fath lil I‟lam al-

„Arabi, 1990), 123. 
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sebagian hutang dapat diterima.
6
 Senada dengan hal ini juga dikemukakan oleh 

Sayyid Sabiq, rahn menurut syara‟ adalah mejadikan barang yang memiliki nilai 

harta sebagai jaminan hutang.
7
 Sementara itu, Rahn menurut ulama fiqih adalah 

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar 

ketika berhalangan dalam membayar hutang.
8
 

Sementara itu hal yang sama juga diungkapkan oleh Azhar Basyir, 

memaknai rahn atau rahn sebagai tindakan yang menjadikan suatu barang bernilai 

menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan hutang. Dimana adanya benda 

yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. 

Dalam hukum adat rahn di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima 

sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual atau pengrahn tetap 

berhak atas pengembalian tanahnya dengan menebusnya kembali.
9
 

Sebagaimana pada Pasal 1150 Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata), rahn merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau 

oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian 

                                                           
6
 Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-piutang dan Rahn (Bandung:Al- Ma‟arif,1983), 50. 

7
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, terj. Kamaludin A. Marjuki (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), 

139. 
8
 Hal yang sama di ungkapkapkan Ulama‟ Hanabilah, mendefinisikannya dengan harta 

yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang 

berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”. Lihat Syafei 

Rachmat,  Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 159-160. 
9
 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari‟ah (Yogyakarta: Safira Insani 

Press, 2009), 106-107. 
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biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya 

mana harus didahulukan,
10

 

Dengan demikian, pengertian rahn yang dikemukakan oleh para ahli hukum 

Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan barang jaminan 

yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang 

bernilai ekonomis, sehingga pihak penerima rahn atau murtahin memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang 

rahn tersebut, apabila pihak rahin tidak dapat membayar utang pada waktu yang 

telah ditentukan. 

B. Landasan Hukum Rahn 

Rahn merupakan bentuk pinjam menminjam, maka dari itu memerlukan 

landasan yang jelas. Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam 

dengan jaminan adalah firman Allah Swt. Seperti berikut, 

ا  م بْع ْ أم بْع ض  ف ها مْق ا ف ا كات لْم تج ٰ سف  تْم عل  ك
ا ف  ْ ت ْ م ي اد ۚ  ا الش ت ْ َ ت به   ْليتق َ  ته  ِد ال اْؤت أما ه فْلي

ه  ل عليم   آثم قْل ا تْع َ ب  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada 

Allah Tuhannya”.11
 

 

Maksud ayat di atas,  ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-

piutang dalam rahn, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua 

                                                           
10

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, 2008), 297. 
11

 Q. S Al Baqrah (2): 283. 
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orang saksi laki-laki atau seorang laiki-laki dan dua saksi perempuan.  Adapun 

rahn menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu 

barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut.
12

 

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkan memberikan barang 

tanggungan (marhun) sebagai jaminan atas pinjaman (mengrahn) atau hutang. 

Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah 

dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan 

diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai 

bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), 

bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada 

saat waktunya untuk dikembalikan secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak 

yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa 

yang telah disepakati kedua belah pihak.
13

 

Kata  ْتم عٰل سف ا ك    “Jika kamu dalam perjalanan” pada ayat ditas, 

yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas 

waktu tertentu, ا ا كات ْ  ”sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis“   لمْ  تج

yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ssebagaimana di kutip 

oleh Ibnu Ktsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa “Atau mereka mendapatkan 

seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah 

ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman” maksudnya penulisan 

itu bisa diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Lalu 

                                                           
12

 M. Abdul Majdid dkk.,Kamus Istilah Fikih,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 290. 
13

 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur‟an vol. 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2005), 610-611. 
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kata  ض ْ ٰه  مْق  Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh“ ف

yang berpiutang”, ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa 

jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang 

menjadi pendapat Imam Syafi‟i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan 

ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang 

yang memberikan rahn.
14

 

ه  ه عاما  د  ْ ي سلم م س َ صل َ علْيه  ْ عائش قالْت اْشت  ع
ي  ْ ح عا م ْ  د

 “Dan dari Aisah ra, bahwa sesunguhnya “Rasulullah saw. pernah membeli 

makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan 

pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai 

jaminan.”15
 

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hadith di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hukumnya rahn itu diperbolehkan. Bahwa mengrahnkan barang boleh hukumnya 

baik didalam kampung (hadlar) maupun didalam perjalanan (safar). Hukum ini 

disepakati oleh umum mujtahidin.
16

 

Dari paparan ayat al-Qur‟an dan Hadith di atas merupakan suatu isyarat 

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila seseorang hendak melakukan 

transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, maka 

dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. 

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan 

oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila 

                                                           
14

 Abdullah bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir Vol. 1 , terj. Abdul Ghaffar (Jakarta: 

Pustaka Imam Syafi‟i, 2012), 726. 
15

 Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-Kusairi an-Naisaburi, al-Jami‟u al-
Sahihu Muslim (Dar Ihya: al-Kutub al-Arabiyah, tt), 87. 

16
 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 

1990), 419. Lihat juga Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 254-255. 
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dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir atau 

menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. 

Apalagi terdapat sebuah hadith yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW 

mengrahnkan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan 

bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan, seperti hadis di 

atas. 

Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syari‟ah-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) Yang menjadi rujukan akad rahn ialah fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syari‟ah MUI yakni fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN 

yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi‟ul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 

M.
17

 Ulasanya sebagai berikut, 

a. Bahwa pinjaman dengan mengrahnkan barang sebagai jaminan utang 

dalam bentuk rahn dibolehkan. 

b. Bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

c. Bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 

prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali 

seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

                                                           
17

 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (Ciputat: CV. Gaung Persada, 

2006), 153-154. 
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d. Bahwa pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan 

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

e. Bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

f. Bahwa apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi utangnya. 

g. Bahwa apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 

marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

h. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

i. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

j. Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
18

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan hukum akad rahn adalah jaiz 

(boleh). Selain itu, Akad rahn boleh dilaksanakan dalam keadaan bermukim 

maupun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan. Boleh dilaksanakan dengan 

orang muslim, dan juga orang non-muslim. 

                                                           
18

 Ibid. 
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C. Syarat dan Rukun Rahn 

Rukun dan syarat rahn memang tidak bisa dipisahkan. Sebab itu rukun dan 

syarat rahn tidak bisa ditinggalkan. Akad rahn dipandang sah dan benar menurut 

syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun rahn yang telah ditentukan 

dalam hukum Islam. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan yang 

harus dilakukan.
19

 

Rahn atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun,
20

 

sebagaimana berikut: 

a. Aqid atau orang yang melakukan akad meliputi dua aspek, yakni pemberi 

rahn disebut rahin dan penerima rahn disebut murtahin. Pemberi rahn 

haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang 

yang akan dirahnkan. Sedangkan penerima rahn adalah orang, bank, atau 

lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan 

jaminan barang.
21

 

b. Ma‟qud alaih atau yang diakadkan, yakni meliputi dua hal, yakni Marhun 

yang disebut juga barang yang dirahnkan atau barang rahn dan Dain 

marhun biih atau hutang yang karenanya diadakan rahn. Barang yang 

dirahnkan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian rahn dan barang 

                                                           
19

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 966. 
20

 Rukun merupakan suatu unsur bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau 

lembaga yang mentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, serta ada atau tidaknya sesuatu itu. 

Sedang syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i dan ia berada 

diluar hukum itu sendiri, ketiadaan syarat tersebut menyebabkan hukum tidak ada pula. Baca 

Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2005), 50. 
21

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 160. 
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itu adalah barang milik si pemberi rahn (rahin), barang rahnan itu 

kemudian berada dibawah pengawasan penerima rahn (murtahin).
22

 

c. Sighat atau akad rahn. Shigat menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari 

ar-rahin dan qabul dari al-murtahin, seperti akad yang lain. Seperti pihak 

ar-rahin berkata “saya mengrahnkan barang ini kepadamu dengan utang 

saya kepadamu”, atau  “Barang ini sebagai borg atau rahn untuk hutangku 

kepadamu” atau berbentuk  ijab yang sejenis. Lalu pihak al-Murtahin 

berkata “ Saya terima”, atau “Saya setuju”, dan lain sebagainya.23
 

Pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) rukun dan syarat rahn 

tercantum pada pasal 373. Ayat ke satu mengenai rukun akad rahn  terdiri dari 

murtahin, rahin, marhun, marhun bih atau utang. Yang dimaksud akad harus 

dinyatakan dengan cara lisan, tulisan dan isyarat sebagaimana yang tercantum 

pada ayat ke tiga. 

Pada pasal ke 374 yakni para pihak yang meakukan akad rahn harus 

memiliki kecakapan hukum. Lalu pada pasal 375, akad rahn dapat sempurna 

apabila marhun diterima murtahin. Sementara itu, pada pasal 376 ayat satu, 

marhun harus bernilai dan dapat diserah terimakan, dan pada ayat ke dua 

menyatakan bahwa marhun harus ada ketika akad dilakukan.      

Kendati demikian, selain rukun-rukun di atas juga memiliki syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, yakni:  

 

                                                           
22

 Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet 2 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139. 
23

 Wahbah Zuhaylī, Fiqh Islam wa Adillatuh, Jilid 6, trj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 111. Lihat juga Ghufron. A Mas„adi, Fiqh Muamalah 

Kontekstual (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 78.  
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a. Syarat aqidayn (rahin dan murtahin) 

Dalam perjanjian rahn unsur yang paling penting adalah ahliyyah. Menurut 

ulama Hanfiyyah ahliyyah adalah kelayakan dan berkompetensi untuk 

melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan 

transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad rahn. Karena 

rahn adalah sebuah tindakan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. 

Oleh kerena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad rahn atau rahn 

harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. 

Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad rahn harus 

berakal dan Mumayyiz. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil 

yang belum mumayyiz tidak boleh mengadakan akad rahn atau dengan kata 

lain tidak boleh mengrahnkan dan menerima rahn.
24

 

b. Syarat barang rahn (marhum) 

Secara umum barang rahn harus memenuhi beberapa syarat antara lain : 

1. Harus dapat diperjual dan belikan 

2. Harus berupa harta 

3. Harus memiliki manfaat 

4. Harus Mutaqawwam atau memiliki nilai 

5. Harus suci bukan minuman keras dan babi 

6. Harus diketahui dengan jelas dan pasti 

7. Harus dimiliki oleh rahin (perahn) 

8. Harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut dirahnkannya) 

                                                           
24

 Tentang pemberi dan penerima rahn disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap 

untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal 

dan baligh. Lihat  Wahbah Zuhayli, Fiqh Islam wa Adillatuh, 113. 
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9. Harus muhawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut 

dirahnkan) 

10. Harus mutamayyiz (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari 

sesuatu barang).
25

 

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan 

rukun rahn bagi orang yang menerima rahn masing-masing disyaratkan harus 

orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah 

dewasa (baligh), berakal dan sehat. Pengrahnan sah jika dilakukan orang si wali 

baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh 

merahnkan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima 

rahn atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat atau 

terpaksa. 

D. Pemanfaatan Marhun Oleh Rahin 

Akad
26

 rahn bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, 

bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka 

                                                           
25
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orang yang memegang rahn murtahin dapat memanfaatkan barang yang 

dirahnkan, sekalipun diizinkan oleh orang yang mengrahnkan atau rahin. 

Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang rahnan tak ubahnya 

qiradh yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan 

manfaat adalah riba.
27

 

Kendati demikian, barang rahn dibagi menjadi dua kategori yakni barang 

yang membutuhkan biaya dan barang rahn yang tidak membutuhkan pembiayaan. 

Untuk barang rahn yang membutuhkan pembiayaan maka penerima rahn 

(murtahin) boleh memanfaatkan barang rahn sesuai dengan pembiayaan. Berbeda 

dengan barang rahn yang tidak membutuhkan pembiayaan maka tidak boleh 

memanfaatkan barang rahn. 

Namun acap kali dalam masyarakat sering terjadi dengan langsung 

memanfaatkan barang rahn oleh rahin atau murtahin begitu saja. Biasanya hal ini 

terjadi pada masyarakat pedesaan. Barang rahn di desa yang biasanya berupa 

sawah langsung dikelola dan diambil hasil sawah tersebut dengan sepenuhnya 

oleh rahin atau murtahin.  

Sementara itu, pada pengambilan manfaat barang-barang yang dirahnkan 

para ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu adalah siapakah yang berhak 

memanfaatkan barang rahn (marhun), yang memberi rahn (rahin) atau yang 

menerima rahn (murtahin).     

 

                                                                                                                                                               

menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang 

ditimbulkannya, berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan, 

diantara akad ghoiru musamma ialah akad istishna‟. Lihat Ghufron. A, Mas‟adi, Fiqh Muamalah 

Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75-77. 
27
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1. Pemanfaatan marhun oleh Rahin 

Pemanfaatn barang oleh rahn maka para Ulama berbeda pendapat 

dalam memberikan penjelasan. Secara perinci uraiannya sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah  

Menurut ulama Hanafiah bahwa rahin selaku pihak yang 

mengrahnkan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang rahn 

(marhun),  baik mengendarai apabila itu transportasi, memakai pakaian, 

menempati rumah atau mengolah tanah  atau apapun yang menjadi 

barang rahnan. Pelarangan menurut mereka atas pemanfaatan seperti itu 

karena hak menahan marhun berada pada pihak murtahin sehingga ia 

memiliki hak yang tetap sampai akad rahn itu berakhir.
28

 

Apabila rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin maka 

ia dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (ghasab). 

Apabila hal dimaksud dilakukan oleh rahin yang kemudian terjadi 

kerusakan pada barang rahn, maka rahin yang harus bertanggung jawab 

atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada 

pada rahin walaupun barang rusak atau hilang.
29

 

Begitu sebaliknya, apabilla marhun termasuk barang yang secara 

terus-menerus harus dimanfaatkan, sedangkan murtahin tidak sempat 

atau tidak mampu memanfaatkannya seperti kendaraan sepeda motor, 

mobil dan mesin jahit atau alat-alat lainnya maka murtahin dapat 
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menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Namun hasil 

atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi milik rahin. Sebab 

hasil dan manfaat dari barang rahn berdasarkan hadith Nabi adalah hak 

rahin.
30

 

b. Ulama Syafi‟iyah 

pendapat ulama Syafi‟iyyah yang mengatakan bahwa boleh untuk 

rahin memanfaatkan marhun selama itu tidak merugikan dan 

menimbulkan kemudharatan bagi pihak Murtahin.
31

 Apabila tidak 

menyebabkan barang rahn itu berkurang, maka rahn tidak perlu meminta 

izin kepada murtahin, seperti mengendarainya dan menempatinya. Akan 

tetapi, jika menyebabkan barang rahn tersebut berkurang seperti 

pengolahan sawah ataupun kebun maka rahin harus meminta izin kepada 

murtahin.
32

 

c. Ulama Hanabilah 

Sementara itu hal senada juga dijelaskan ulama Hanabilah sama 

dengan Ulama Hanafiyah, menurut ulama Hanabilah berpendapat 

menelantarkan barang rahn bertentangan dengan syara‟,  maka dari itu, 

rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam 

pemanfaatan barang rahn (marhun). Namun menurut mereka rahin tidak 

berhak memanfaatkan marhun seperti mengendarai, menempati rumah, 

mengambil air susu dari binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih 

dalam perjanjian tanpa seizin murtahin. Ketika rahin dan murtahin tidak 
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mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan 

pemanfaatan, maka barang rahn harus dibiarkan karena merupakan 

barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi 

utangnya.
33

 

d. Ulama Malikiyah  

Berbeda menurut ulama Malikiyah, menurutnya rahin dilarang 

memanfaatkan barang rahn walaupun murtahin mengizinkan 

pemanfaatan rahnan maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila 

murtahin memberi izin kepada rahin untuk memanfaatkan barang rahn 

maka menurut mereka akad rahn menjadi batal karena tidak terpenuhinya 

kondisi penahanan terhadap barang rahn. Untuk memanfaatkan barang 

rahn menurut ulama Malikiyyah bisa dilakukan oleh murtahin sebagai 

wakil dari rahin.
34

 

E. Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin  

Menurut para ulama mengenai pemanfaatan barang rahn oleh 

murtahin adalah sebagai sebagai berikut,  

a. Ulama Hanafiyah  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 

memanfaatkan barang rahn, namun ia hanya berhak menguasainya dan 

tidak boleh memanfaatkannya. Baik mengendarai kendaraan, mengambil 

susu binatang ternak, dan lain sebagainya, kecuali atas izin dari rahin. 

Apabila hal itu dilakukan oleh murtahin, maka ia menanggung seluruh 
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nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya seperti orang 

ghasab. Namun, bila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan harta 

rahn maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu: 

pertama, membolehkannya secara mutlak. Kedua, mensyaratkan sebagai 

salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga murtahin dapat 

memanfaatkan marhun.
35

 Kendati demikian,apabila bila manfaat 

dimaksud dipersyaratkan di awal akad dengan persentase tertentu oleh 

murtahin menurut ulama Hanafiyah pemanfaatkan dibolehkan, karena ia 

termasuk tabarru‟ (kebajikan) yang dilakukan oleh murtahin.
36

 

b. Ulama Malikiyah 

Ulama Malikiyah memberi perincian menjadi dua bagian terhadap 

status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun. 

Pertama, dalam utang yang bersifat qord, kedua, dalam utang piutang 

yang bersifat jual beli atau transaksi mu‟awwadah atau pertukaran. 

Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk 

pemanfaatan murtahin atas marhun walaupun hal itu merupakan 

tabarru‟ dari rahin kepada murtahin. 
37

 

c. Ulama Syafi‟iyah 

Menurut ulama Syafi‟iyah secara umum senada seperti pendapat 

ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas 

marhun itu tidak boleh, hal ini didasarkan atas hadith Nabi saw yang 

diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni,  
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 ِ ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَلّل ْ ُن ِمْن -َوَع ِ َوَسّلَم: ) ََ يَ ْغَلُق اَلّرْ ُ َعَلْي ِ اَّلِذي َصّلى اَلّل َصاِحِب
) ُ ِ ُغْرُم ُ, َوَعَلْي ُْم ُ ُغ ُ, َل َ ُ ثَِقاٌت. ِإَّ َأّن اَْلَمْحُفوَظ   َرَ ُ اَلّداَرُقْطِّي, َواْلَحاِكُم, َورَِجال َرَوا

َْد أَِبي َداُوَد َوَغْيِرِ ِإْرَساُل  ِع

 

 “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu‟anhu bahwa Rasulullah SAW 

bersabda Barang rahnan tidak menutup pemilik yang 

mengrahnkannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi 

tanggungannya.”38
 

 

Jika hadith di atas dijadikan pedoman atau rujukan maka hak 

kepemilikan barang rahn adalah milik rahin, oleh sebab itu murtahin 

tidak boleh memenfaatkan marhun. Sebab menurut ulama kalangan 

Syafi‟iyah bahwa hasil dan risiko barang rahn itu adalah hak rahin oleh 

karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh murtahin. 

jika murtahin mensyaratkan pemanfaatan marhun dalam akad rahn 

yang didasarkan pada akad qard maka syarat dimaksud menjadi batal, 

demikian pula akad pengrahnannya, karena hal itu dapat membahayakan 

kepentingan rahin. Hal itu berarti pemanfaatan marhun oleh murtahin 

tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika rahin mengizinkan 

memanfaatkan barang rahn maka hal itu dibolehkan. Sebab hak 

kepemilikan atas marhun adalah di tangan rahin, oleh karena itu ia boleh 

secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk 

memanfaatkan marhun.
39

 

Sama seperti yang dinyatakan oleh oleh Sayyid Sabiq, bahwa akad 

rahn untuk meminta kepercayaan atau umtuk menjamin hutang, bukan 
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mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang rahn  

merupakan tindakan qiradh  yang melahirkan manfaat, dan setiap 

tindakan iradh  adalah riba.
40

  

ِ َعْن أَِِ ُهَريْ رَ       ََُُمُد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخبَ َرنَا َعْبُد الَلِه َأْخبَ َرنَا زََكرِيَاُء َعْن الَشْعِِ َة َحَدثَ َنا 
ُن يُ رَْكُب بِنَ َفَقِتِه ِإَذا َكاَن َرِضَي الَلُه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم الَرهْ 

ُ الَدِر ُيْشَرُب بِنَ َفَقِتِه ِإَذا َكاَن َمْرُهونًا َوَعَلى اَلِذي يَ رَْكُب َوَيْشَرُب النَ َفَقةُ  ََ  َمْرُهونًا َوَل
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada 

kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 

'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

(Hewan) boleh dikendarai jika dirahnkan dengan pembayaran 

tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila dirahnkan dengan 

pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan 

meminum susunya wajib membayar”.41
 

 

d. Ulama Hanabilah  

Menurut ulama Hanabilah berpendapat jika barang rahn berupa 

hewan atau kendaraan, murtahin boleh memanfaatkan seperti 

mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya 

pemeliharaan meskipun tidak diizinkan rahin. Adapun barang rahn selain 

kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin 

rahin.
42

 

Menurut ulama Hanabilah bila ada izin dari rahin mengenai 

pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun dalam 

pengertian rahn itu merupakan harga barang jualan atau sewa rumah 

maka hal itu diperbolehkan. Lain halnya dalam perjanjian rahn berupa 
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hewan ternak atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanabilah 

murtahin boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan 

dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara 

marhun, walaupun rahin tidak mengizinkannya.
43

 

Melihat paparan di atas, dapat disempulkan bahwa pengambilan manfaat 

pada benda-benda rahn di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk 

pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang rahn seperti di atas, punya 

kewajiban tambahan. Pemegang barang rahn berkewajiban memberikan makanan 

bila barang rahnan itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang 

rahnan berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika 

diperlukan, bila pemegang barang rahnan berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan 

disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang rahnan pada dirinya. 

Sebab, akad rahn merupakan akad tabarru‟ dimana prinsip tolong menolong 

menjadi inti yang utama di dalam akad rahn tersebut.
44

 

F. Batalnya Akad Rahn 

Batalnya suatu akad rahn menurut Sayid Sabiq adalah jika barang rahn 

kembali ke tangan rahin, atau dengan kata lain jika barang rahn berada kembali 

dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad rahn sudah batal. Dengan demikian 
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dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad rahn tidak batal barang rahn harus 

dalam penguasaan murtahin.
45

 

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak 

murtahin, misalnya tidak boleh menjual barang yang dirahnkan setelah utang 

jatuh tempo, sedangkan pihak rahin belum juga membayar utang yang ada. Atau 

mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan rahin dan menguntungkan 

murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin boleh menggunakan dan 

mengambil manfaat barang yang dirahnkan tanpa dibatasi dengan jangka waktu 

tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau 

mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang dirahnkan 

diberikan kepada pihak murtahin. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang 

disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas).
46

 

Dari analogi di atas, dapat disimpulkan hikmah rahn itu disamping dapat 

memberikan pemanfaatan atas barang yang dirahnkan juga disisi lain dapat 

memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa uangnya tidak akan 

hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada 

suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam 

atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal 

sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan 

lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur. 
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