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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM  TERHADAP GADAI SAWAH DI DESA 

BULUKERTO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN 

Rahn merupakan salah satu bentuk hutang guna memenuhi kebutuhan 

sahari-hari. Lalu orang yang berhutang mengrahnkan barangnya sebagai jaminan 

terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang mengrahnkan atau 

rahn tetapi dikuasai oleh penerima rahn yang berpiutang atau murtahin.
1
 

Sebagaimana pandangan Islam, bahwa rahn diperbolehkan. Rahn menurut 

Islam adalah dengan cara dalam bentuk pinjaman oleh murtahin kepada rahin. 

Selain itu dalam hukum Islam juga menjaga kepentingan murtahin. Yakni dengan 

murtahin menerima jaminan dari rahn, sebagai jaminan atas hutangnya. Sehingga 

apabila rahn itu tidak mampu melunasi pinjamananya, maka barang jaminan 

boleh dijual oleh murtahin. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan 

istilah rahn atau rahn.
2
 

Namun sering kali masyarakat melupakan bahkan tidak mengetaui 

bagaimana cara menmanfaatkan jaminan barang rahn secara benar. Seharusnya 

barang rahn dimanfaatkan sesuai kadarnya, malah bukan mengambil keuntungan 

                                                           
1
 Manusia adalah mahkluk sosial,yaitu mahkluk yang memang secara berkodrat hidup 

dalammasyarakat. Sebagai mahkluk sosial dapatmmelakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat 

hidupnya, salah satu caranya adalah dengan rahn. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum 

Muamalat: hukum perdata Islam (Yogyakarta:UII Press, 2000), 11. 
2
 Muhammad Solikhul Hadi, Perahnan Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3. 
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sebanyaknya oleh murtahin atas barang rahn rahin. Sebab agama Islam melarang 

untuk memakan sesuatu itu dari yang riba.
3
 

Sebagaimana rahn tanah pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat 

Desa Bulukerto, sebenarnya berawal dari adanya rasa ingin menolong dari pihak 

pembeli rahn, akan tapi penolong yaitu pihak pembeli rahn juga tidak ingin 

dirinya dirugikan. Memang, pembeli rahn berdalih bahwa rahn yang tanah 

pertanian yang dilaksanakan dengan alasan menolong kerabat ataupun saudaranya 

yang sedang dalam kesusahan. 

Atas logika tersebut, akan diteliti lebih lanjut. Sebab para ulama fikih 

berpendapat yang berbeda-beda. Seperti ulama Syafiiah menyatakan bahwa 

pemanfaatan brang rahn tidak boleh dilakukan oleh murtahin, karena barang rahn 

tersebut milik rahin meski di tangan atau dalam penguasaan murtahin.  

A. Analisis Akad Gadai Sawah Di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan 

Kabupaten Magetan 

Selama ini, masyarakat Bulukerto sering melakukan rahn tanah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mendesak. Mereka lebih suka 

mengrahnkan tanahnya kepada murtahin sebab lebih mudah untuk mendapatkan 

uang dan tidak terlalu rumit mengenai administrasi rahnnya. Menurut mereka, 

berbeda jika mengrahnkan di bank atau di pengrahnan. Kesulitan yang dialami 

                                                           
3
 Riba adalah Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang 

secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba 

merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan 

merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam 

saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. 

Plato (427-347 SM) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang. 

Lihat Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 152. 
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ketika harus mengrahnkan di bank atau tempat pengrahnan adalah menurut 

masyarakat Bulukerto karena penghasilan setiap bulan tidak tetap sehingga ada 

angsuran tiap bulan di bank mereka takut tidak bisa membayar. Berbeda jika di 

makelar tanah, mereka hanya berpesan jika sudah ada uang mereka akan 

mengembalikan atau membayar hutangnya.
4
 

Setelah melakukan penelitian langsung di Desa Bulukerto dan melakukan 

pendataan maka penulis dapat menarik beberapa peristiwa mekanisme pengrahnan 

yang dilakukan oleh Bapak Sukadi dan Bapak Izudin lalu akan menganalisa 

mekanisme penggadian tersebut sesuai dengan tinjauan hukum Islam. 

Pertama, mengenai aqid atau orang yang melakukan akad. Dalam hukum 

Islam dalam proses orang yang melakukan akad rahn terdapat rahin dan murtahin.  

Hal ini membuat kedua belah pihak itu merasa rela membantu, dimana tidak ada 

unsur paksaan dari kedua belah pihak. Murtahin merupakan selaku penerima rahn 

tidak ada tujuan tekanan terhadap rahin untuk segera melunasi hutangnya. Begitu 

sebaliknya, rahin juga tidak memaksa untuk harus meminta dipinjami oleh 

murtahin.
5
  

Melihat peristiwa praktiknya dalam masyarakat Bulukerto terdapat 

pengrahn dan yang mengrahnkan, antara rahin dan murtahin. Praktik tersebut 

rahin atau pengrahnnya adalah Bapak Sukadi serta Bapak Maulani sedang 

penerima rahn atau murtahin adalah Bapak Izudin dan Amirudin. Praktik rahn itu 

                                                           
4
 Wawancara Bapak Suyitno Kepala Desa Bulukerto pada tangal 02 Januari 2017. 

Wawancara Bapak Maulani tanggal 11 Februari 2018. 
5
 Lihat di bab dua pada sub bab rukun dan syarat rahn. 
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Bapak Sukadi meminjam uang 10.000.000 untuk keperluan merenovasi rumahnya 

sebab rusak terkena angin ketika hujan lebat. Begitu juga dengan Bapak Maulani 

meminjam uang kepada Bapak Amirudin untuk keperluan kebutuhan kuliah 

anaknya.  

Sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, bahwa dalam proses pengrahnan 

terdapat rukun dan  syarat-syarat sah menjadi rahin dan murtahin. Rukun yang 

pertama adalah aqid atau orang yang melakukan akad. meliputi dua aspek, yakni 

pemberi rahn (rahin) dan penerima rahn (murtahin). Jika melihat pada praktik 

rahn yang dilakukan oleh Bapak Sukadi serta Bapak Maulani dan Bapak Izudin 

serta Bapak Amirudin selaku penerima rahn, hal ini telah memenuhi rukun yang 

pertama.  

Pada praktiknya di masyarakat Bulukerto yakni Bapak Sukadi serta Bapak 

Maulani sebagai rahin dan Bapak Izudin serta Bapak Amirudin sebagai murtahin. 

Sebagai rahin dan murtahin disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan 

akad harus berakal dan mumayyiz. Apabila berlandaskan 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. Pada kenyataanya 

Bapak Sukadi serta Bapak Maulani dan Bapak Izudin serta Bapak Amirudin 

adalah orang dewasa yang berumur 56 dan 28 tahun. Mereka juga berakal artinya 

tidak gila atau sedang kondisi mabuk. Jika di telaah rahin selaku pihak yang 

mengrahnkan sawahnya kepada murtahin telah memenuhi syarat yang telah diatur 

dalam aturan Islam, dimana rahin merupakan orang yang sudah cakap dalam 

melakukan tindakan hukum, telah aqil baligh, tidak gila dan mampu untuk 
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melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak 

sah apabila rahin merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyyiz.  

Selain itu, dilihat dari murtahin sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian 

dalam pelaksanaan rahn sawah di Desa Bulukerto telah sesuai atau sah menurut 

pandangan hukum Islam. Sebab murtahin sebagai subyek yang akan mengadakan 

transaksi rahn sawah dan menjadi penerima sawah yang akan dirahnkan oleh 

rahin telah memenuhi syarat, sebagaimana tercantum dalam aturan Islam. Dimana 

murtahin merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum. 

Kemudian juga kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, suka rela 

atau intimidasi dari pihak manapun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rukun yang 

pertama bisa dikatakan sah menurut tinjauan hukum Islam. 

Kedua, rukun yang ke dua dalam rahn terdapat adanya  Ma’qud alaih atau 

yang diakadkan. Hal ini meliputi dua hal, yakni Marhun yang disebut juga barang 

yang dirahnkan atau barang rahn dan Dain marhun biih atau hutang yang 

karenanya diadakan rahn.  

Pada proses rahnan yang dilakukan Bapak Sukadi serta Bapak Maulani 

melakukan rahn dengan jaminan sawah. Bapak Sukadi melakukan rahn sebab 

rumahnya mengalami kerusakan akibat di terjang hujan lebat. Beberapa genting 

mulai bocor dan temboknya mulai runtuh. Sedang Bapak Maulani mengrahnkan 

sawahnya karena kebutuhan anaknya kuliah. Hal ini sesuai dengan rukun yang 

kedua, adanya barang rahn berupa sawah dan adanya penyebab rahn atau hutang 

dengan sejumlah uang 10.000.000 sebab kerusakan rumahnya karena terkena 
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angin ketika waktu hujan
6
 dan 8.000.000 untuk kebutuhan kuliah anak dari Bapak 

Maulani.
7
 

Ketiga, rukun yang ketiga adalah Sighat atau akad rahn. Dalam hal ini 

terdapat syarat-syaratnya yaitu adanya persesuaian antara i>ja>b dan qabu>l pada 

suatu obyek akad dan adanya persesuaian antara i>ja>b dan qabu>l dalam satu 

majelis. 

Memang pada praktiknya Bapak Sukadi serta Bapak Maulani melakukan 

akad hanya secara lisan. Dia melakukan i>ja>b dengan menyatakan sebagai berikut, 

Bismilllahiramannirrahim, Pak Izudin saya bersama istri berhutang kepada 

anda sejumlah 10.000.000 yang akan kami kembalikan sepenuhnya 

sebagaimana jumlah yang yang saya pinjam dengan durasi satu tahun. Kami 

berhutang menggunakan jaminan sawah seluas 125 meter atau seperempat 

bahu. Pak Izudin, karena kami tidak ada biaya untuk mengerjakan atau 

menggarap sawah maka sawah tersebut bisa digunakan, asal tidak rusak 

tanahnya dan nanti kembali sesuai dengan berakhirnya kesepakatan kita atas 

pengembalian hutang ini yang di mulai hari ini.
8
   

Lalu Bapak Izudin menjawab, “iya saya menerima kesepakatan ini, nanti 

akan saya kelola sawah tersebut dan akan dikembalikan kepada Pak Sukadi sesuai 

waktu pengembalian hutang. Dan semoga hutang tersebut bisa benar-benar 

dimanfaatkan Bapak Sukadi”.9 

Ijab pada rahn tersebut dilakukan oleh Bapak Sukadi dengan secara lisan 

kepada Bapak Izudin dengan saksi Istri Bapak Sukadi yakni Ibu Muryati. Pada 

ijab itu, Bapak Sukadi menjelaskan bahwa dia meminjam uang sebesar Rp. 

                                                           
6
 Lihat pada bab tiga mengenai praktik rahn Bapak Sukadi. 

7
 Wawancara Bapak Maulani tanggal 11 Februari 2018. 

8
 Wawancara Pak Sukadi pada tanggal 04 januari 2017. 

9
 Wawancara Pak Izudin pada tanggal 05 januari 2017. 
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10.000.000 yang akan dikembalikan dalam jangka satu tahun. Sebagai jaminan 

peminjaman uang itu Bapak Sukadi mengrahnkan sawahnya untuk di olah oleh 

Bapak Izudin. Memang penyerahan sawah ini tidak ada unsur paksaan. Bapak 

Sukadi menyerahkan sawahnya kepada Bapak Izudin karena Bapak Sukadi tidak 

mempunyai biaya untuk menggarap sawah. Menurut Bapak Sukadi sebagai 

pertimbangannya, daripada tanah tersebut terbengkalai lebih baik dikelola oleh 

Bapak Izudin agar kesuburan tanah terjaga dan tidak mubazir sebab masih bisa 

dimanfaatkan. 

Hal yang sama dilakukan rahn sawah Bapak Maulani kepada Bapak 

Amirudin. Bapak Maulani melakukan akad sebagai berikut, “Bapak Amir, saya 

rahnkan sawah saya dengan uang sejumlah 8.000.000 untuk keperluan membayar 

kuliah anak saya, sebab itu untuk jaminan silahkan sawah ini dikelola 

sebagaimana akan kembali pada waktu ketika saya mengembalikan uang 

tersebut”.10
 

Kendati demikian, meski tidak secara tertulis pada akad tersebut namun 

kebiasaan masyarakat setempat bahwa hubungan antara Bapak Sukadi serta Bapak 

Maulani sebagai rahin dan Bapak Izudin serta Bapak Amirudin sebagai murtahin 

menaruh kepercayaan penuh bahwa mereka akan saling percaya atas praktik rahn 

tersebut. Selain itu Bapak Sukadi membawa saksi yakni istrinya Ibu Muryati, 

sedang Bapak Maulani datang bersama Ibu Sumiatun sebagai saksinya. 

                                                           
10

 Wawancara Bapak Maulani pada tanggal 11 Februari 2018. 
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Jika melihat ijab atau sighat yang dilakukan oleh Bapak Sukadi serta Bapak 

Maulani dan Bapak Izudin Bapak Amirudin bisa dinyatakan sah karena dihadiri 

oleh rahin dan murtahin dalam satu majelis, yakni Bapak Sukadi dengan 

mendatangi ke rumah Bapak Izudin. Selain itu, ijab tersebut juga menjelaskan 

bahwa Bapak Sukadi hutang 10.000.000 dengan durasi satu tahun dengan 

mengrahnkan atau dengan barang jaminan sawah seluas 125 meter atau 

seperempat bahu. Lalu ia menyerahkan sawah tersebut sebagai barang jaminan 

kepada Bapak Izudin.
11

 Pada prosesi Ijab tersebut Bapak Izudin  menerima Bapak 

Sukadi dengan lafadz “saya terima”.  

Begitu juga rahn yang dilakukan Bapak Maulani dengan mendatangi tempak 

kediaman Bapak Amirudin dengan menjelaskan tujuan rahnnya dengan 

meminjam uang sebesar 8.000.000 bersama Ibu Sumiatun serta menyerahkan 

sawahnya sebagai jaminan.   

Meskipun tidak menggunakan surat perjanjian tertentu yang mengikat antara 

kedua belah pihak akan tetapi kedua belah pihak telah faham bahwa mereka telah 

melakukan akad perjanjian dan terdapat saksi. 

 

 

 

                                                           
11

 Pemanfaatan sawah sebagai barang jaminan ada yang digarap oleh rahin, murtahin, 

maupun buruh tani sesuai bentuk rahn sawah yang terbagi menjadi tiga macam serta dalam 

pelaksanaan pemanfaatan sawah sama-sama terdapat akad muzara’ah yang menyatu pada akad 

rahn. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat Desa Bulukerto, bahwa setelah akad 

dilaksanakan yang berhak memanfaatkan sawah adalah pihak-pihak yang telah disebutkan di atas 

sesuai bentuk rahn yang ada selama minimal satu tahun. Apabila dalam waktu tersebut rahin 

belum mengembalikan hutangnya, maka sawah tersebut masih dalam penguasaan murtahin sampai 

rahin melunasi hutangnya. 
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B. Tinjau Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin    

Pemanfaat barang rahn sering kali digunakan oleh murtahin. Sebagaimana 

di Desa Bulukerto ini, Bapak Izudin sebagai murtahin menggunakan sawah rahin 

sebagai barang jaminan atas hutang Bapak Sukadi. Namun Bapak Izudin tidak 

menggarap sawah secara langsung, tetapi ia meminta orang lain menggarap sawah 

tersebut dengan sistem bagi hasil. Sebab Bapak Izudin mempunyai keterbatasan 

kemampuan sehingga tidak mampu mengelolanya. Dalam proses ini ia berbagi 

hasil dengan Pak Khoirul.
12

 

Kendati demikian, Pak Sukadi sebagai rahin meizinkan Bapak Izudin 

sebagai murtahin menggunakan tanah sawah atau marhun. Sebab, Bapak Sukadi 

juga mengalami kendala karena kekurangan biaya sehingga Bapak Sukadi 

menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh Pak Izudin. Selain itu, Menurut Pak 

Sukadi hal itu ia merasa terbantu karena sawahnya dapat dikembangkan dan tanah 

sawah terjaga kesuburanya.
13

 

Melihat fenomena di atas para ulama berbeda pndapat. Seperti pendapat 

ulama Syafi’iah yang melarang murtahin menggunakan barang rahn meski 

mendapatkan izin rahin. Menurut ulama Syafi’iyah yang mempunyai hak atas 

manfaat barang rahn (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di 

bawah kekuasaan murtahin.
14

 Hal ini berdasarkan hadis Rasululllah SAW. berikut 

ini, 

                                                           
12

 Wawancara Bapak Izudin pada tanggal 05 januari 2017. 
13

 Wawancara Bapak Sukadi pada tanggal 05 januari 2017. 
14

 As Shan’ani, Subulus Salam III, terj. Abd. Rasyid Nafis (Jakarta: Al Iklas, 1995), 181. 
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ّه  سول  ْ قال: قال  ْ صاحب -وع ْ م ه ْغلق ال ْ وسلهم: ( َ  ّه عل اله صله 
ه  َه أ جال ثقاٌت. إ , واْلحاكم, و ُ ْ ق ا وا الده م )  ْ ْ غ , وعل ْ , ل غ

سال ْ ْ إ ْد أب داود وغ ْحفو ع  اْل
“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: “Rahn itu tidak menutup 

yang punya dari manfaat  barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia 

wajib mempertanggung jawabkan segalanya”.15
 

  

Sementara itu berbeda dengan ulama Hanabilah. Menurut mereka 

membolehkan murtahin untuk memanfaatkan marhun seizin rahin. Ulama 

Hanabaliah, dalam masalah pemanfaatan marhun oleh murtahin ini mendasarkan 

pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan 

jaminan rahn tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, 

maka penerima rahn diperbolehkan untuk menunggangi dan memerah susu hewan 

tersebut, dengan ketentuan atas seizin rahin, dan bukan disebabkan atas alasan 

mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi 

dan diperah susunya tersebut, dapat di-qiyaskan atasnya ketentuan yang berlaku 

bagi hewan tadi.
16

 

Kebolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat 

ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi 

Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut, 

َُري       عن ِ َوَسَلمَ  قَالَ   َرةَ أَِبي  ُ َعَلي  ِ َصَلى الَل ُونًا, َولََبُن  َرُسوِل الَل ِ ِإَذا َكاَن َمر  َ َفَقِت ُر يُ ر َكُب ِب الظَه 
َ َفَقةُ  َرُب ال ُونًا, َوَعَلى اَلِذي يَ ر َكُب َوَيش  ِ ِإَذا َكاَن َمر  َ َفَقِت َرُب ِب  الَدِر ُيش 

“Tunggangan (kendaraan) yang dirahnkan boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang dirahnkan dapat diperah 

susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang 

menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya 

perawatan dan pemeliharaan”.
17

 

                                                           
15

 Imam Daruqunthni, Sunan Daruqunthni, 26. 
16

 As Shan’ani, Subulus Salam III, terj. Abd. Rasyid Nafis 93. 
17

 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari 

Al-Ju’fiy, Sahih Al Bukhari  juz 3 (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), 117. 
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Jika kembali pada hadis yang menyatakan bahwa Pengrahn hanya boleh 

memanfaatkan barang rahn tanah sawah atau barag rahn tersebut dengan seizin 

murtahin. Begitu sebaliknya, apabila rahin tidak mampu menggarap atau 

membiayai maka barang rahn boleh dimanfaatkan oleh murtahin dengan seizin 

rahin. Tetapi pembiayaan itu hanya sesuai batas pembiayaan penggarapan sawah 

tersebut.  

Kendati demikian, terdapat manfaat dan mudarat bagi Bapak Sukadi 

sebagai rahin dan Bapak Izudin sebagai murtahin dalam praktek pemanfaat rahn 

tanah sawah ini. Menurut Bapak Sukadi ia merasa tertolong karena uang yang 

dipinjamkan oleh pak Izudin dapat ia gunakan untuk merenovasi dan membenahi 

rumah yang rusak. Pak Sukadi juga merasa terbantu, sebab dalam pengrahnan 

tanah tersebut hutangnya tidak ada biaya tambahan atau bunga dalam hutangnya. 

Selain itu, ia merasa terbantu sebab tanah sawahnya dikelola oleh Bapak Izudin 

karena tanah sawah tersebut dapat dikembangkan dan tidak menjadi rusak karena 

dibiarkan saja. Sebab pada saat itu kondisi Bapak Sukadi tidak mempunyai biaya 

untuk menggarap sawah. Sementara itu, Bapak Sukadi juga mengalami kerugian. 

Sebab ia tidak bisa mengelola sawah tersebut sehingga mengurangi pemasukan 

ekonomi setahun kedepan. 

Sama hal nya denga Bapak Maulani, Bapak Maulani yang mengrahnkan 

sawahnya kepada Bapak Amirudin. Kendati demikian, Bapak Amirudin tidak 

sanggup untuk mengolah sawah karena sibukmengajar. Sehingga sawah tersebut 

disewakan kepada orang lain. 
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Kemaslahatan dan kemudaratan tidak hanya dialami rahin tetapi juga pada 

murtahin. Namun Bapak Izudin mendapatkan keuntungan dari penggarapan 

sawah dalam sistem rahn tersebut dari hasil panen yang didapat melalui sistem 

bagi hasil itu. Selain itu, Bapak Izudin juga bisa menggarap kembali sawah 

kembali jika Bapak Sukadi belum mampu membayar ketika jatuh tempo 

pembayaran hutangnya. Begitu juga Bapak Amirudin mendapatkan keuntungan 

dari sawah gai tersebut dengan menyewakan keorang lain hingga pengembalian 

uang.   

Namun demikian, Bapak Izudin serta Bapak Bapak Maulani juga 

mengalami kerugian, mereka belum bisa menerima kejelasan kapan akan 

dikembalikan uang tersebut dalam jangka satu tahun tersebut, hanya saja 

menjelaskan akan mengembalikan dengan tidak menerangkan kapan tanggal 

pengembaliannya. 

Melihat praktik rahn ini, setelah di jelaskan mengenai kemaslahatan dan 

kemudhartan pemanfaatn barag rahn tersebut oleh murtahin dengan sewa maupun 

sistem bagi hasil penulis akan menganalisa sesuai dengan hukum Islam. 

Hadis yang dibahas di atas mengenai pemanfaatan barang rahn oleh rahin 

dan murtahin membahas mengenai hanya boleh mengambil manfaat barang rahn 

tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
18

 Jadi barang jaminan Bapak 

Sukadi serta Bapak Maulani dimanfaatkan oleh murtahin yakni Bapak Izudin 

serta Bapak Amirudin maka hanya boleh mengambil manfaat Sawah tersebut 
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 Lihat hadis mengenai pemanfaatan barang rahn  



60 

 

sesuai dengan biaya oprasional atau pengolahan sawah yang dikeluarkan. Hal itu 

sesuai dengan hadis pemanfaatan barang rahn.
19

 

Namun pada kenyataanya murtahin meminta tolong orang lain untuk 

menggarap sawah tersebut. Ketika panen tiba maka hasil sawah tersebut di bagi 

menjadi tiga bagian. Pertama hasil panen tersebut untuk mengganti biaya 

penggarapan sawah. Kedua, setelah hasil panen tersebut dikurangi untuk untuk 

pembiayaan penggarapan sawah selanjutnya hasil tersebut dibagi menjadi 2 

bagian, Keuntungan hasil panen itu untuk Bapak Sukadi dan Bapak Izudin. 

Sedang Bapak Amirudin mendapatkan dari persewaan sawah gaidai tersebut. 

Jika mengacu pada hadis di atas, bahwa barang rahn hanya boleh diambil 

dari kesesuaian pembiayaan sawah tersebut maka keuntungan yang didapat Bapak 

Izudin dan Bapak Khoirul tidak sah atau riba.
20

 Pasalnya, dalam dasar pengrahnan 

itu sifatnya tolong menolong, bukan mencari keuntungan yang berlebihan.
21

  

ِ َوَما آتَ ي ُتم  ِمن  زََكاٍة تُرِيدُ  ِ َوَما آتَ ي ُتم  ِمن  رِبًا لِيَ ر بُ َو ِفي َأم َواِل الَاِس َفا يَ ر بُو ِع َد الَل َ الَل وَن َوج 
ِعُفونَ  ُُم ال ُمض   فَُأولَِئَك 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan 

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya)”. 

Selain itu, jika dasar rahn adalah tolong menolong dan sesuai dengan rukun 

rahn bahwa marhun tetap milik rahin meski dalam penguasaan murtahin, Jadi 
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 Tunggangan (kendaraan) yang dirahnkan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya 

dan binatang ternak yang dirahnkan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi 

yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan 

pemeliharaan”, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-

Bukhari Al-Ju’fiy, Sahih Al Bukhari, juz 3, 117. 
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melihat praktik tersebut, seharusnya sisa hasil panen tersebut kembali pada rahin 

atau kepada Bapak Sukadi serta Bapak Maulnai. Karena rahn mengalami 

kehilangan pangan dari hasil sawah tersebut setahun kedepan. Dikembalikanya 

hasil panen tersebut bermadsud agar dikelola oleh rahn untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dalam hadis bahwa pemilik barang 

rahn tidak menutup baginya, sebab rahn bertanggung jawab atas kerugian dan 

keuntungan. 

 ِ ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَلَل ُ -َوَع  ُ, َل َ ِ اََلِذي َرَ ُن ِمن  َصاِحِب ِ َوَسَلَم: ) ََ يَ غ َلُق اَلَر  ُ َعَلي  َصَلى اَلَل
) ُ ِ ُغر ُم ُ, َوَعَلي  ُ اَلدَ   ُغ ُم ُفوَظ ِع َد أَِبي َداُوَد َرَوا ُ ثَِقاٌت. ِإََ َأَن اَل َمح  ارَُقط ِّي, َوال َحاِكُم, َورَِجال

 َوَغي ِرِ ِإر َساُل

 “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda 
Barang rahnan tidak menutup pemilik yang mengrahnkannya, keuntungan 

untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.”22
 

Meskipun terdapat kemaslahatan dan kemudharatan bagi rahin, akan tetapi 

kembali lagi bahwa sistem rahn adalah dengan berlandaskan tolong menolong, 

dan barang rahn hanya boleh dimanfaatkan sesuai pembiayaan sawah tersebut. 

Sebab apabila rahin tidak mampu membayar hutang maka murtahin boleh 

menjual sawah rahn sebagai ganti rugi hutang yang tidak dapat dibayar itu. 

Artinya murtahin tidak akan mengalami kerugian meski uang yang dipinjam oleh 

rahin tidak kembali. jadi setelah dianalisa, menurut penulis pemanfaatan barang 

rahn oleh Bapak Izudin serta Bapak Amirudin tidak Sah atau riba. 

Sawah merupakan barang rahn yang membutuhkan biaya perawatan seperti 

mencangkul, memberi pupuk urea, penyemprotan, upah buruh tani dan lain 
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sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang rahnan boleh dimanfatkan oleh 

murtahin sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang rahn tersebut. 

Untuk menjaga agar murtahin tidak mengalami kerugian atas barang rahn itu, 

maka hak murtahin harus dijaga jangan sampai menderita kerugian. Tetapi dalam 

hal ini hak rahin sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi 

solusinya adalah bagi hasil antara rahin dan murtahin atas hasil panen tanah 

sawah rahn tersebut setelah dikurangi biaya perawatan atau biaya. 


