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ABSTRAK 

Lestari, Wiwik. Nim:210 213 121.  2018. Penangan Barang Temuan di Pondok 
Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Prespektif Ulama‟ 
Sha>fi’i>yah. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon 
Saputra, M.H.I. 

 
Kata Kunci: Penanganan, Barang Temuan (luqa>tah), mal adl-dla>’i. 
 
 Al-luqa>tah merupakan harta atau barang yang dapat dikuasai yang dianggap 
bernilai dan ditemukan ditempat yang tidak semestinnya, tanpa penjaga, dan penemu 
tidak tahu siapa pemiliknya, sedangkan mal adl-dla>’i adalah barang temuan yang 
ditemukan ditempat yang bertuan dan berada pada tempat yang semestinya. Seperti 
kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, masih 
banyak santri yang lalai untuk merawat barangnya sendiri, sehingga masih banyak 
ditemukannya barang-barang yang terlantar tidak pada tempat yang semestinya, 
seperti di kamar mandi, di tempat wudhu, di depan asrama, di lapangan, dan dibawah 
tempat jemuran. Para pengurus pondok dalam menangani barang temuan dengan 
melihat barang yang ditemukan. Jika barang itu berupa pakaian terlantar maka 
diumumkan selama kurang lebih dua minggu, jika selama waktu dua minggu tidak 
ada yang mengambil maka pakaian-pakaian tersebut akan diambil pengurus lalu 
dijual kepada santri yang membutuhkan, akan tetapi jika barang temuan tersebut 
berupa barang berharga seperti kalung, anting-anting, cincin, jam tangan dan uang, 
maka jangka waktu pengumumannya satu tahun. 
 Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkatnya 
dalam  skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut: [1] Bagaimana Penanganan 
Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 
Prespektif Ulama‟ Sha>fi>’i>yah? [2] Bagaimana Praktek Jual Beli Barang Temuan di 
Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Prespektif Ulama‟ 
Sha>fi>’i>yah? 
 Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dan analisisnya menggunakan metode dedutif. 
 Hasil skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa: [1] Penanganan barang 
temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, dilihat dari satu 
sisi telah sesuai dengan prespektif  Ulama‟ Sha>fi’i>yah, seperti barang temuan berupa 
kalung, cincin, anting-anting, jam tangan dan uang, itu semua termasuk kedalam 
luqa>tah. Akan tetapi dilihat dari sisi lain seperti barang yang terlantar berupa pakaian, 
itu tidak termasuk kedalam luqa>tah akan tetapi masuk pada mal adl-dla>’i.[2] Bahwa 
pelaksanaan praktek jual beli barang temuan yang dilakukan di Pondok Pesantren 
Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, ketika jangka waktu pengumuman telah 
berakhir, maka jual beli barang temuan tersebut diperbolehkan dan telah sesuai 
dengan prespektif  Ulama‟ sha>fi’i>yah dengan syarat ketika pemiliknya datang maka 
penemu wajib memberikan kepada pemiliknya, meskipun sudah berbentuk uang 
maupun masih dalam bentuk barang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT mengatur hubungan lahir  antara manusia dengan Allah dalam 

rangka  menegakkan  hablum  min  Allah   dan  hubungan  antara  sesama  manusia 

dalam rangka menegakkan  hablum min an–Nas .Yang keduanya merupakan misi 

kehidupan manusia  yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.
1
 

Dalam  hubungan  antara  sesama  manusia, sangatlah berkaitan dengan 

harta. Karena  ia  termasuk salah  satu  sendi   bagi kehidupan manusia di dunia. 

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu 

dari perhiasan kehidupan manusia di dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti 

yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab ia akan menemui kesulitan apabila 

di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup.
2
 Dengan demikian sebagai 

sesama muslim harus saling menjaga harta  masing-masing.  

 Maka dalam Syariah telah  mempermudah  kepada  umatnya untuk 

mengambil barang temuan agar barang tersebut dijaga sebelum nantinya akan 

dikembalikan kepada pemiliknya.  Barang  temuan (luqa>tah) adalah harta atau 

ikhashash  yang ditemuakan ditempat yang tidak bertuan, dalam keadaan terlantar 

                                                           

 1
Amir  Syarifuddin, Garis–garis Besar Fiqh Edisi  1  Cetakan  2 , (Jakarta  :  Kencana, 2003), 

175  

 
2
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah,   (Yogyakarta: Teras, 2011), 11. 
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dari pemiliknya akibat kelalaian, seperti terjatuh, tertinggal, lupa, ketiduran dan 

tidak berada ditempat penyimpanan yang semestinya.
3
  

Hukumnya, bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumunkannya 

dan sanggup mencari pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah 

mengambilnya, sebab dengan mengambinya, ia telah berusaha melindungi harta 

orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambila oleh orang  yang  

tidak mampu bertanggungjawab melindunginya atau tidak sanggup mencari 

pemiliknya.
4
 

Bagi mereka yang mengetahui dirinya cendrung tidak memegang amanah 

dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka 

mereka dilarang untuk mengambilnya sebab ia telah mendekatkan dirinya dengan 

sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya.
5
 

Mengambil barang temuan (barang hilang) sangat serupa dengan wilaayah 

(menguasai). Jika ia mampu melakukannya dan menunaikan hak Allah atas barang 

itu maka ia diberi pahala. Sebaliknya jika dia melakukan tugasnya terhadap barang 

milik orang lain yang ditemuakan dan diambilnya maka ia telah menawarkan 

dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang.
6
 

 

 

                                                           

 
3
 Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 370. 

 
4
 Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid V, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2006), 159. 

  
5
 Ibid., 160 

 
6
 Ibid., 160. 
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Permasalahan  barang temuan (luqa>tah) adalah suatu permasalahan yang 

sering terjadi didalam kehidupan, baik menemukan barang yang bernilai rendah 

(sepele) maupun yang bernilai tinggi (berharga), baik berstatus sebagai penemu 

(al-Multaqit), atau yang kehilangan barang. Permasalahan tersebut sering 

dipandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah, 

rezeki/keuntungan bagi penemu, yang tidak perlu dikembalikan kepada 

pemiliknya, maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dari 

segi etika sosial maupun norma agama Islam khususnya.
7
  

Sebenarnya persoalan barang temuan (luqa>tah) sudah terjadi pada masa 

kehidupan Rasulallah SAW. ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang 

harus dilakukan terhadap barang temuan (luqa>tah), maka pada saat itu Rasulullah 

SAW. menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut 

seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, lalu Rasulullah SAW. 

memerintahkan untuk mengumumkan barang temuan (luqa>tah) tersebut, selama 

satu tahun.
8
 Karena itulah perlunya mengetahui etika (hukum dan tatacara) yang 

dituntunkan oleh Rasulallah SAW, yang seharusnya diterapkan dalam mengatasi 

persoalan barang temuan. 

Islam telah menetapkan hukum–hukum yang berkaitan dengan barang 

temuan (luqa>tah). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang hanif, 

                                                           

 
7
 Sahril, Studi Komperatif Hukum Barang Temuan Antara Mazhab Hanafi dan Maliki, 

(Yogyakarta, 2009), 1 

 
8
 Al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjajal-Qusyairian-Naisaburi, Shahih Muslim,edisi M.F. 

`Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, 
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menjaga, memelihara, dan  menghormati  harta  secara  umum, dan harta orang-

orang muslim secara khusus.
9
 

Dalam Islam terdapat empat ulama‟ besar yang diikuti oleh seluruh umat 

Islam di dunia yakni Ulama‟ Ha>na>fiyah, Ulama‟ Ma>likiyah, Ulama‟ Sha>fi>’i >yah 

dan ulama‟ Hambaliyah. Keempat Ulama‟ ini diyakini oleh banyak pengikutnya 

yaitu umat Islam diseluruh dunia. Salah satunya adalah Ulama‟ Sha>fi>’i >yah. Ulama’ 

Sha>fi>’i >yah berpendapat  bahwa  setiap  orang  yang  menemukan barang temuan 

tersebut lebih utama mengambilnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dari 

pada membiarkannya, karena tindakannya itu merupakan bentuk penjagaan 

terhadap harta saudaranya sesama muslim.
10

 

Dari keempat Ulama‟ tersebut, penulis akan mengambil dan memaparkan 

satu Ulama‟ yakni Ulama‟ Sha>fi’i >yah. Ulama’ Sha>fi>’i>yah berpendapat  bahwa 

mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama 

waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika 

pemiliknya datang.
11

 

Pendapat selanjutnya yaitu setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit 

atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu 

tahun. Jika pemiliknya datang maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak 

                                                           

 
9
  Saleh Al –Fauzan ,  Fiqih Sehari – hari , (Jakarta : Gema Insani, 2006),  519. 

 
10

 Abdulllaah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 525. 

 
11

 Imam Syafi‟i,  Ringkasan Kitab Al – Umm Jilid 2 , Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin 

idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010 ), 254. 



7 

 

 

datang maka barang itu menjadi milik  penemu setelah lewat satu tahun dengan 

ketentuan jika pemiliknya  datang maka harus dikembalikan.
12

 

Seperti halnya apa yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Huda yang 

berada di desa Mayak Tonatan Ponorogo, yang berdiri sejak tahun 1968, hingga 

sekarang ini. Pondok Pesantren tersebut terkenal dengan banyaknya sanrti yang 

berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan 

berbagai daerah lainnya. Jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

selalu berkembang dari tahun ketahun. Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

menganut sistem salafiyah yang menganut madhhab ulama‟ Sha>fi>’i>yah. 

Bahwasanya di Pondok Pesantren tersebut sering terjadi kasus barang 

temuan, barang temuan  itu berbagai macam jenis dan bentuknya seperti, pakaian, 

jam tangan, uang, kalung, cincin, dan anting-anting. Barang-barang tersebut sering 

ditemukan ditempat-tempat seperti kamar mandi, di bawah jemuran, di tempat 

wudhu dan ada juga barang yang ditemukan di halaman atau di depan asrama. 

Biasanya santri yang menemukan barang melapor kepengurus lalu dari pihak 

pengurus mengumumkannya. Akan tetapi terkadang ada santri yang tidak 

mengambil barang tersebut, dikarena pada saat waktu pengumuman ada yang tidak 

mendengar pengumuman  atau mereka sedang tidur, ada juga yang memang 

sengaja barang itu tidak diambil 

. 

                                                           

 
12

 Imam  Syafi‟i,  Ringkasan  Kitab  Al–Umm  Jilid  2 ,  Penerjemah  :  Abdullah  Muhammad  

Bin Idris ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2010 ),  258 
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Dalam hal ini salah satu cara penyelesaiannya adalah para pengurus 

pondok menanganinya dengan, Apabila  barang itu barang temuan berupa pakaian 

yang terlantar maka dari pihak pengurus mengumpulkan pakaian tersebut dan 

mengumumkanya selama beberapa minggu, dan jika selama waktu pengumuman 

ternyata tidak ada yang mengambilnya, maka pengurus yang akan mengambil dan 

mencucinya (dilaundry), setelah itu menjualnya kepada santri-santri yang 

membutuhkan.  

Apabila barang temuan tersebut berupa jam tangan, cincin, kalung, anting-

anting dan uang, maka pengurus mengumumkannya selama satu tahun, akan tetapi 

sampai saat ini belum ada penangan lebih lanjut ketika barang temuan tersebut 

telah mencapai jangka waktu satu tahun, sehingga barang-barang tesebut masih 

terkumpul di tempat penyimpanan. 

Diketahui selama ini etika dan pemahaman tentang barang temuan sering 

diabaikan oleh para sanrti di pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo pada umumnya, seolah-olah  barang yang ditemukan adalah, rezeki yang 

jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, dengan adanya 

penguraian latar belakang di awal ini, sebagai alasan penyusun menulis mengenai 

penanganan barang temuan perspektif Ulama‟ Sha>fi’i >yah, yang diharapan dapat 

mengambil dan menyimpulkan dengan benar. 
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Berangkat dari sebuah praktek terhadap penanganan barang temuan yang 

terjadi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut  dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “ PENANGANAN BARANG TEMUAN DI PONDOK 

PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO 

PERSPEKTIF ULAMA’ SHA>FI’I>>YAH”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka 

penulis merumuskan permasalahn yang diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanganan barang temuan yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’ Sha>fi’i >yah? 

2. Bagaiman praktek jual beli barang temuan yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’  

Sha>fi>’i>yah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan barang temuan yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’ 

Sha>fi>’i>yah. 
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2. Untuk mengetahui bagaiman praktek jual beli barang temuan yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif  Ulama’ 

Sha>fi>’i>yah. 

D. Manfaat Penelitaan  

Penelitian ini dilakukan penulis agar bermanfaat dan berguna tidak hanya 

untuk penulis, tetapi juga berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi diri sendiri 

dan orang lainyang ditinjau dari dua segi sebagai berikut: 

1. Sebagai kepentingan studi ilmiah (teoritis) 

Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya 

dan bagi masyarakat pada umumnya dalam rangka mencari solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan kursial dizaman sekarang ini, khususnya yang 

berkaitan dengan barang temuan, serta sebagai bahan kajian untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Sebagai kepentingan terapan (praktis) 

Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dibidang keilmuan fiqh islam khususnya 

berkaitan tentang penanganan barang temuan (luqa>tah). 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian 

pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian 

penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang 

sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal 
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yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya orang lain, maka penulis 

perlu mempertegas perbedaan antar masing-masing judul dan masalah yang 

dibahas dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan 

yaitu: 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Arlis Kusniati yang berjudul “ Tinjauan 

Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Terlantar (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo ” pada tahun 2014. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan fiqih terhadapa setatus 

hukum pakaian terlantar sebagai objek jual beli di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo?, (2) bagaimana tinjauan fiqih Terhadap akad jual beli 

pakaian terlantar di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorrogo? 

penelitian skripsi ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsinya peneli 

penyimpulkan bahwa menurut fiqh pakaian terlantar tersebut dihukumi sebagai 

luqa>tah  (barang temuan), karena terjatuh dan tidak diketahui siapa pemiliknya. 

Dan waktu pengumuman pakaian terlantar tersebut telah memenuhi syarat 

pengumuman luqa>tah. Dan akad jual beli pada jual beli pakaian terlantar di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo diperbolehkan, karena 

telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
13

 

                                                           

 
13

 Arlis Khusniati, Tinjauan Fiqh Terhadap praktek Jual Beli Pakaian Terlantar Studi Khasus 

di Pondok Pesantren Darul Huda Maayak Tonatan Ponorogo (Ponorogo: STAIN Pres, 2014) 
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Dalam skripsi Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif 

Madhhab Sha>fi’i > dan Madhhab Ma>liki) yang ditulis oleh Adam pada tahun 2015, 

yang membahas tentang perbedaan dan persamaan pendapat tentang barang  

temuan diantara para ulama, diantaranya antara Madhhab Ima>m Sha>fi’i > dan 

Madhhab Imam Maliki. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui persamaan 

dan perbedaan pendapat antara Madhhab Ima>m Sha>fi’i > dan Madhhab Maliki 

tentang barang temuan.  

Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan studi kepustakaan 

(Library Study), berdasarkan sifatnya maka ia tergolong  penelitian  deskriptif  

analisis  komparatif.  Bahan  primer  dalam  penelitian ini adalah Kitab al-Umm 

yang merupakan  karangan Ima>m Sha>fi’i > dan al–Muwattha‟ yang merupakan 

karangan Imam Malik. Kesimpulan dari skripsi, Madhhab Ima>m Sha>fi’i > 

berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu 

menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang. Sedangkan 

Madhhab Maliki dan segolongan fuqohah  berpendapat bahwa menganbil barang 

temuan itu makruh dengan alsan tertentu.
14

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hanik Atul Musarofah yang berjudul “ 

Tinjauan Fiqh Tehadap jual beli Barang Bekas di Kelurahan Keniten Ponorogo, 

2006”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang membahas bahwasanya manfaat 

                                                           

   
14

 Adam, hukum barang temuan dalam islam  ( studi komparatif mazhab syafi‟i   dan mazhab 
maliki (Kala Langsa, 2015) 
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objek jual beli barang bekas dipengepul kelurahan keniten utuk mengurangi 

sampah yang tak terpakai disekitar kita, yang bisa didaur ulang menjadi barang 

baru yang berguna bagi masyarakat, akad yang dilakukan ditempat penjual dengan 

berbekal kepercayaan satu sama lain telah memenuhi syarat dan rukun karena jika 

ada pelanggan yang datang yang kurang sempurna akalnya pihak pengepul 

mengganti barang bekas tersebut, walau hadiah berupa uang seperti jual beli pada 

umumnya.
15

 

Dalam skripsi Komari yang berjudul “Tinjaun Fiqih Terhadap Jual Beli 

Barang Rongsokan di Desa Bencangan Kecamatan Sambit Ponorogo”. Yang 

ditulis pada tahun 2002. Penelitian skripsi ini termasuk dalam peneitian lapangan 

(field research)  dengan menggunakaan metode penelitian kualitatif.  

Yang menyimpulkan bahwa, dalam menentukan harga barang antara 

penjual dan pengepul sudah ditentukan harga standar dan semua penjual sudah 

mengetahuinya. Untuk masing-masing jenis baranng rongsokan sudah ada tingkat 

standar harga sendiri-sendiri dari barang jenis plastik sampai jenis alumunium. 

Adapun cara melakukan setelah pengepul memberitahukan harga standarnya 

kepada penjual setelah terjadi kesepakatan harga, maka terjadilah akad jual beli 

rongsokan tersebut kemudian terjadilah pembayaran.
16

 

                                                           

 
15

 Hanik Atul Musarofah, Tinjuan Fiqih Terhadap Jual Beli Barang Bekas Studi Kasus di 

Pengepul B arang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo (Ponorogo: STAIN Pres, 2006).  

 
16

 Komari, Tinjauan Fiqih Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Bancangan 

Kecamatan Sambit Ponorogo (Ponorogo: STAIN Press,2002) 
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Berbeda dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu yang  

berisikan perbedaan dan persamaan pendapat tentang barang temuan diantara para 

ulama, diantaranya antara Madhhab Sha>fi’i > dan Madhhab Maliki. Dalam 

penelitian ini objek yang dikaji adalah barang temuan yang tidak jelas siapa 

pemiliknya, kemudian akan diamati secara detail bagaimana penanganan barang 

temuan prespektif  Ulama’ Sha>fi>’i>yah sebagai objek jual beli di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Dan penulis akan melakukan penelitian 

secara detail tentang pembahasaan tersebut dengan judul “PENANGANAN 

BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK 

TONATAN PONOROGO PERSPEKTIF  ULAMA’ SHA>FI>’I>YAH”. 

F. Metode Penelitian 

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung 

penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai 

relevansi dalam tiap babnya sehingga mudah untuk dipahami. Adapun metode 

yang digunakan dalam pembahasan ini adalah: 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research) yakni kegiatan penelitian dilingkungan tertentu untuk mengadakan 

pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.  
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 Sedangakan untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. 

Dimana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan metode 

survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sempel 

untuk mewakili keseluruhan objek.
17

 

Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan guna 

memperoleh data yang berkaitan dengan penanganan barang temuan yang 

terjadi di Pondok. Kemudian peneliti akan menjelaskaan dengan detail 

informasi yang di dapat dari informan. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan. Karena 

peneliti merupakan instrumen kunci keberhasilan penelitian. Peneliti 

merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi 

pelapor dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung 

di tengah-tengah informan untuk mengamati langsung penanganan barang 

temuan . Kemudia peneliti juga turut hadir untuk melakukan observasi secara 

terang-terangan untuk memastikan dugaan-dugaan awal yang diperoleh dari 

pengamatan awal. 
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 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mua‟malah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10. 
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Pondok 

Pesantren Darul Huda Putri Mayak Tonatan Ponorogo. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subyek penelitian identik dengan informasi yang dapat memberikan 

keterangan kepada peneliti. Informasi yang dimaksud meliputi: pengurus  

dan para santri yang kehilangan.  

b. Obyek penelitian adalah titik fokus dalam suatu penelitian. Adapun yang 

menjadi  obyek penelitian adalah barang temuan. 

5. Sumber Data 

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek 

yang diteliti, maka sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, yaitu penulisan mengadakan wawancara secara langsung dengan 

pihak yang berkaitan dengan kasus barang temuan meliputi pengurus 

bidang  dan para sanrti. 

b. Dokumen yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih seperti: buku 

ilmiah, media massa, dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil 

lapangan. 
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6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi adalah metode pertama yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode observasi. Observasi adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan 

secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
18

 

Peneliti memperhatikan secara seksama dan mengamati berbagai peristiwa 

actual yang berkaitan dengan barang temuan yang terjadi di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.  

b. Wawancara (interview) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada informan. Jenis interview yang digunakan 

adalah interview semi struktural yaitu menanyakan serangkaian pertanyaan 

yang sudah tersruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengecek 

pertanyaan lebih lanjut. Dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan 

data terkait dengan barang temuan yang ada di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai 

adalah pengurus dan para santri purti. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah model pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum 

                                                           
18

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), 158.   



18 

 

 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
19

 Dalam 

dokumentasi ini diharapkan terdapat data-data yang berkaitan dengan 

barang temuan. Dilakukan sejak peneliti melakukan observasi hingga 

interview secara langsung. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara 

sebagi berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksanaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kelarasan 

satu dengan yang lainya, dan beragam masing-masing dalam kelompok 

data.
20

 

b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-

data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahanya.
21

 

c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan 

teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang ada.  
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8. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dan dikelola, maka langkah berikutnya 

adalah analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

dirinya sendiri atau orang lain. 

 Dalam penelitian ini peneliti ini peneliti menggunakan metode 

deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau 

masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.
22

 

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan 

mudah dipahami permasalahanya dengan teratur dan sistematis, maka penulis 

kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi 

ini terdiri dari berbagai bab. Dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, 

maka untuk lebih jelasnya penelis kemukakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang 

menguraikan latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi 

penelitian (yang terdiri dari: jenis penelitian, kehadiran peneliti, data 

dan sumber data, teknik pengolahan data, metode analisis data), dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab awal yang 

mengantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya sebab dari bab 

pertama ini telah ditemukan permasalahan-permasalahan penelitian.  

BAB II:  Barang Temuan (luqa>tah) Perspektif Ulama’ Sha >f’>i>yah. 

 Dalam bab ini, membahas data-data objek penelitian secara  

komprehensif berisikan penelitian literatur mengenai pemaparan secara 

umum tentang Barang Temuan (luqa>tah)  Perspektif Ulama’ 

Sha>fi’i >yah yang meliputi pengertian barang temuan ( luqa>tah) dan 

dasar hukum barang temuan (luqa>tah), rukun-rukun barang temuan 

(luqa>tah), jenis-jenis barang temuan (luqa>tah), hukum mengambil 

barang temuan (luqa>tah) dan mengumumkan barang temuan (luqa>tah), 

perawatan barang temuan (luqa>tah), barang temuan (luqa>tah)  bisa 

menjadi hak milik, hikmah barang temuan (luqa>tah). Pengertian mal 

adl-dla‟i dan perbedaan antara barang temuan (luqa>tah) dengan mal 

adl-dla‟i. 
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BAB III:  Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

 Dalam bab ini, akan membahas tentang sejarah berdiri, Profil Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, visi, misi  dan tujuan 

lembaga, sistem kepengurusan, struktur organisasi, perkembangan 

jumlah murid, penanganan barang temuan dan praktek jual beli barang 

temuan. 

BAB IV: Analisa Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’ Sha>fi’i >yah. 

 Dalam bab ini, berisi tentang analisis mengenai penanganan barang 

temuan  dan juga prektek  jual beli barang temuan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Bab ini sebagai hasil jawaban 

dan merupakan bab yang paling penting karena bab ini akan dibahas 

tentang analisa tentang penanganan barang temuan dan analisa tentang 

jual beli barang temuan dalam prespektif Ulama’ Sha>fi>’i>yah. 

BAB V :   Kesimpulan Dan Saran 

 Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

yakni tentang barang temuan prespektif Ulama‟ Sha>fi>’i>yah serta saran 

dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis. 
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BAB II 

BARANG TEMUAN (LUQA>TAH)  PERSPEKTIF ULAMA’ SHA>FI>’I>YAH 

 

A. Barang Temuan (luqa>tah) Perspektif Ulama’ Sha>fi>’i>yah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Barang Temuan (luqa>tah) 

Al-luqa>tah (اللقطة) lam berharakat dhammah dan qaf berharakat fathah 

secara etimologi berarti sesuatu yang yang ditemukan atau dipungut dari tanah.  

 Adapun menurut terminologi syara‟, kata Al-luqatah adalah harta atau 

barang yang dapat dikuasai (ikhtishash) yang dianggap bernilai (muhtaram) 

dan ditemukan ditempat yang tidak semestinnya, tanpa penjaga, dan penemu 

tidak tahu siapa pemiliknya.
23

  

 Ikhtishash sebenarnya tidak dapat dimiliki secara syariat, tapi dapat 

dikuasai dan mencadi kepunyaan seorang mukalaf. 

 Muhtaram merupakan ciri khusus dari harta aatau barang yang 

dikuasai. Artinya adalah harta itu haruslah dianggap punya nilai dimata syariat. 

Alat musik, khamar, dan babi bukanlah sesuatu yang dipandang punya nilai. 

Begitu pula dengan barang yang dirampas di medan perang. Contoh barang 

yang dapat dikuasai dan punya nilai adalah anjing pemburu atau anjing 
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 Musthafa Dip Al-Bugha, dkk, Fikih Manhaji Jilid 2 kitab fikih lengkap Imam Syafi‟i 
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penjaga. Kalau tidak dipakai untuk berburu atau berjaga-jaga, anjing bukanlah 

sesuatu yang muhtara.
24

 

 Apabila seseorang mendapatkan sesuatu barang di tengah jalan, 

seseorang tersebut boleh  mengambilnya atau meninggalkannya, akan tetapi 

mengambilnya itu lebih baik dari pada meninggalkannya, apabila barang 

tersebut dapat dijaganya dengan baik. Sebab dengan tujuan untuk menolong 

saudaranya yang kehilangan, untuk dijaga agar tidak diambil oleh orang yang 

tidak jujur.
25

 

Syekh Abu Syuja‟ berkata :” apabila seseorang menemukan barang 

ditanah mati atau di jalan umum, maka ia boleh mengambilnya atau 

membiarkannya. Akan tetapi yang  lebih utama adalah mengambilnya jika 

orang tersebut yakin bahwa dirinya mampu memelihara barang temuan 

tersebut (yakni bisa jujur)”.26
 

Dasar hukum barang temuan (luqa>tah), Barang  temuan (luqa>tah)  

memiliki dasar hukum yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditannya 

tentang hal itu. Mengambil barang temuan (luqa>tah)  hukumnya boleh 

berdasarkan Hadist yang bersumber dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa ia 

berkata 
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 ِ ُ َعَلْي ِ َصلى الل ًا َسَأَل َرُسوَل الل ُ َأن َرُج ُ َعْ ِ َرِضَي الل ِِ َُْْه َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد ا
َا فَِإْن َجاَء  ِِ ُُ اْستَ ِْفْق  ا َوِعَفاَصَها  َ ُُ اْعِرْف وَِكاَء َها َسَةا  َوَسلَم َعْن اللَقطَِة قَاَل َعِرف ْ

َِخيَك  َي َلَك َأْو ِِ ِ ا فَِإََا  َ ِ َفَضالُة اْلَغَِم قَاَل ُخْذ ِ قَاُلوا يَا َرُسوَل الل ا إِلَْي َ َرب َها َفَأِد
 ِ ُ َعَلْي ِ َصلى الل ِبِل قَاَل فَ َغِضَب َرُسوُل الل ِ َفَضالُة اِْْ َأْو لِلِذْئِب قَاَل يَا َرُسوَل الل

ا  ا َوِسَقاُؤَ َا َمَعَها ِحَذاُؤَ ُُ قَاَل َما َلَك َوََ  ُ َر َوْجُه ْْ ُ َأْو ا َرْت َوْجََتا ْْ َوَسلَم َحَ ا
 َ ا َرب َ 27َحَ يَ ْلَقا

 

 Artinya:  “dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa dia berkata, “Seseorang 
datang kepada Nabi shallallahu „alaihi wasallam dan menanyakan 

mengenai barang temuan.” Lalu beliau bersabda: “Kenalilah 
wadah dan  talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak 

ramai, apabila pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut 

kepadanya.” Kemudian orang itu juga bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing?” 
Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam menjawab: “Mungkin ia 
dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi 

milik serigala.” Dia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika 
yang ditemukan adalah unta?” beliau menjawab: “Apa urusanmu 
dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) 

dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan 

dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya”.28
 

 Adapun dasar hukum barang temuan (luqa>tah) yang lain adalah: 

 ِِ َا ال ِِ ِ َوَسلَم ِفيَها ِماَئُة ِديَاٍر َفأَتَ ْيُت  ُ َعَلْي ِ َصلى الل ِِ َوَجْدُت ُصرةا َعَلى َعْهِد ال
َها َحْوًا  ُُ أَتَ ْيُت فَ َقاَل َعِرف ْ تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ِ َوَسلَم فَ َقاَل َعِرف ْ ُ َعَلْي َصلى الل
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ُ الراِبَعَة فَ َقاَل اْعِرْف  ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ُ فَ َقاَل َعِرف ْ ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  فَ َعرف ْ
َا ِِ ا فَِإْن َجاَء َصاِحبُ َها َوِإً اْسَتْمِتْع  َ ا َوِوَعاَء َ 29ِعدتَ َها َووَِكاَء

 

 Artinnya: Di zaman Nabi shallallahu „alaihi wasallam aku pernah menemukan 
bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, 
maka Beliau berkata: “Umumkanlah (agar diketahui orang) 
selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian 

aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama 
satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian 
aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama 
satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian 

aku temui Beliau untuk yag keempat kali lalu Beliau berkata:: 

“Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti 
bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila 

tidak ada yang datang maka nikmatilah.
30

 

 

2. Rukun-rukun Barang Temuan (luqa>tah) 

Rukun-rukun barang temuan ada tiga, yaitu: 

a. Mengambil barang temuan 

 Ima>m Sha>fi’i > berpendapt bahwa yang lebih utama ialah 

mengambilnya, karena seorang muslim itu wajib memelihara harta 

saudaranya yang muslim. 

b. Orang yang menemukan 
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(Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 602 



26 

 

 

 Orang yang  menemukan syaratnya adalah merdeka, muslim, baligh 

(dewasa), karena penemuan itu merupakan kekuasaan.
31

 

c. Barang temuan 

 Barang  temuan  secara garis besar  adalah setiap harta yang muslim 

yang sewaktu-waktu dapat hilang. Baik yang di negeri yang berpenduduk 

padat maupun di negeri yang sepi. Hewan juga sama dalam hal ini, kecuali 

unta, dikarenakan  unta  merupakan  hewan  yang bisa mencari makan, 

minum dan melindungi dirinya sendiri.
32

  

3. Macam-macam barang temuan (luqa>tah) 

   Terdapat macam-macam benda yang ditemukan oleh manusia, adapun 

macam benda-benda tersebut diantaranya: 

a. Barang bekas yang dapat disimpan  lama, misalnya emas, perak dan lain 

sebagainya. 

b. Barang  yang  tidak  tetap atas keberadaannya (tidak tahan lama), seperti  

makan basah. Hukumnya bagi orang yang menemukannya boleh memilih 

antara memakan dan menggantinya (jika pemilik mencarinya) atau 

menjualnya, akan tetapi jika pemilik mencarinya maka seseorang tersebut 

wajib mengembalikannya.  
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c. Barang  yang  tidak  tetap atas  keberadaannya (tidak tahan lama), akan 

tetapi bisa tahan lama dengan cara diawetkan, seperti kurma basah, maka 

hukum orang yng menemukan oleh melakukan mana yang membawa 

maslahah (kebaikan), dengan cara menjual dan menjaga uang (hasil 

penjual barang tersebut), atau mengawetkan (mengeringkan) barang 

tersebut dan menjaganya.
33

 

ِ َوَسلَم بَِتْمَرٍة ِِ الطرِيِق قَاَل  ُ َعَلْي ِِ َصلى الل ُ قَاَلَمر ال ُ َعْ عن أََنٍس َرِضَي الل
ََكْلتُ َها ِِ َأَخاُف َأْن َتُكوَن ِمْن الصَدَقِة َِ 34َلْوًَ َأ

 

 

Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata: Rosulullah pernah menemukan  sebutir 

kurma di jalan. Beliau bersabda:”kalau saya bukan karena takut 
(kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku 

akan memakannya.”(HR Bukhari dan Muslim.35
 

 

d. Barang-barang   yang  memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak 

sapi, kambing, unta, kuda. Pada hakikatnya binatang-binatang tersebut 

bukan termasuk luqathah melainkan dalalah yaitu binatang yang tersesat 

lalu tertangkap oleh orang. Adapun binatang-binatang yang ditemukan 

terdiri atas dua macam yaitu: 
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 Pertama, binatang yang kuat yang dapat memelihara dirinya dari 

bianatang buas, seperti unta, kerbau, dan kuda. 

  Kedua, binatang-bainaang yang tidak menjaga dirinya dari binatang 

buas, seperti kambing, anak sapi dan lain-lain. Bianatang-bianatng yanng 

dapat memelihara dirinya dari bianatang buas boleh diambil untuk dijaga 

saja atau diserahkan pada hakim. Sedangkan binatang yang tidsk dapat 

menjaga dirinya dari binatang buas boleh diambl untuk dimiliki misalnya 

disembelih atau dijual. Dan jika datang pemiliknya maka wajib 

mengembalikannya qimatnay.
36

 

 Hadith Rosulullah SAW  yang menyatakan: 

 ِ ُ َعَلْي ِ َصلى الل ًا َسَأَل َرُسوَل الل ُ َأن َرُج ُ َعْ ِ َرِضَي الل ِِ َُْْه َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد ا
َا فَِإْن  ِِ ُُ اْستَ ِْفْق  ا َوِعَفاَصَها  َ ُُ اْعِرْف وَِكاَء َها َسَةا  َوَسلَم َعْن اللَقطَِة قَاَل َعِرف ْ
َي َلَك َأْو  ِ ا فَِإََا  َ ِ َفَضالُة اْلَغَِم قَاَل ُخْذ ِ قَاُلوا يَا َرُسوَل الل ا إِلَْي َ َجاَء َرب َها َفَأِد
ِ َصلى  ِبِل قَاَل فَ َغِضَب َرُسوُل الل ِ َفَضالُة اِْْ َِخيَك َأْو لِلِذْئِب قَاَل يَا َرُسوَل الل ِِ

َا َمَعَها  ُُ قَاَل َما َلَك َوََ  ُ َر َوْجُه ْْ ُ َأْو ا َرْت َوْجََتا ْْ ِ َوَسلَم َحَ ا ُ َعَلْي الل
 َ ا َرب َ ا َحَ يَ ْلَقا ا َوِسَقاُؤَ 37ِحَذاُؤَ

 

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a bahwa seseorang laki-laki 

bertanya kepada Rosulullah, bagaimana sebaiknya bila 

menemukan kambing yng tersesat (ke pasar)? Beliau 

menjawab” Ambillah karena dia boleh untuk engkau, atau 
saudara engkau atau buat srigala (kalau engkau tinggalkan). Ia 
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bertanya lagi,” lalu bagaimana jika ada unta yang tersesat? 

Beliau menjawab,” tidak boleh engkau miliki, karena ia dapat 
melindungi dirinya sendiri. Dapat mencari keperluannya sendiri 

dan mencari makanan sendiri. Ia sanggup mencari air dan 

sanggup memakan buah-buahan hingga ditemukan oleh 

pemiliknya” (HR Bukhari dan Muslim).38
 

 

4. Hukum Mengambil Barang Temuan (luqa>tah) 

  Apabila seseorang yang merdeka dan berakal mendapatkan luqatah di 

suatu tempat yang aman maka lebih utama mengambilnya.
39

 seperti apa yang 

dikatakan oleh Syekh Abu Syuja‟: “apabila seseorang menemukan barang di 

tanah mati atau di jalan umum, maka ia boleh mengambilnya atau 

membiarkannya. Yang lebih utama adalah mengambilnya jika orang tersebut 

yakin bahwa dirinya bisa memelihara barang temuan itu (yakni bisa jujur).
40

 

  Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung 

pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya.
41

 Hukum pengambilan 

barang temuan antara lain sebagai berikut: 

a. Wajib, yakni mengambil barang temuan bagi seseorang yang percaya 

bahwa dirinya mampu memelihara banda-benda temuan itu sebagaimana 

mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-banda akan hilang sia-sia 

atau diambil oleh orang-orang tak bertangging jawab. 
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Dalam Al-Qura‟an Allah berfirman: 

 َواْلُمْؤِمُوَن َواْلُمْؤِمَاُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعض

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. 
(QS At-taubah: 71).

42
 

 

 

 Maka sebagian orang mukmin wajib memelihara harta milik sebagian 

orang mukmin yang lain, sebagiamana wali anak yatim wajib memelihara 

harta anak yatim. 

 

b. Sunnah,  yakni sunah mengambil benda-benda temuan seseorang bahwa 

dirinya mampu memelihara benda-benda temuan itu sebagaimana 

mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak 

dikawatirkan akan hialng sia-sia atau tidak akan diambil oleh oranng-orang 

yang tidak dapat dipercaya. 

c. Makruh, bagi  seseorang yang  menemukan harta, kemudain masih ragu-

ragu apakah dirinya mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak 

dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikawatirkan akan terbengkalai, 

maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. 

d. Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia 

mengetahui bahwa dirinya sering terkene penyakit tamak dan yakin betul 
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bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana 

mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda tersebut.
43

 

5. Mengumumkan Barang Temuan (luqa>tah) 

Setiap barang temuan  itu dalam  jumlah  sedikit atau banyak adalah  

sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika 

pemiliknya datang maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang 

maka barang itu menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan 

ketentuan jika pemiliknya  datang maka harus dikembalikan.
44

 

 

 

 

Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW. 

 ِِ َا ال ِِ ِ َوَسلَم ِفيَها ِماَئُة ِديَاٍر َفأَتَ ْيُت  ُ َعَلْي ِ َصلى الل ِِ َوَجْدُت ُصرةا َعَلى َعْهِد ال
َها َحْوًا  ُُ أَتَ ْيُت فَ َقاَل َعِرف ْ تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ِ َوَسلَم فَ َقاَل َعِرف ْ ُ َعَلْي َصلى الل

ُ الراِبَعَة فَ َقاَل اْعِرْف  ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ُ فَ َقاَل َعِرف ْ ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  فَ َعرف ْ
َا ِِ ا فَِإْن َجاَء َصاِحبُ َها َوِإً اْسَتْمِتْع  َ ا َوِوَعاَء َ 45ِعدتَ َها َووَِكاَء
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 Artinnya:  Di zaman Nabi shallallahu „alaihi wasallam aku pernah 
menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku 

menemui Nabi shallallahu „alaihi wasallam dengan membawa 
barang tersebut, maka Beliau berkata: “Umumkanlah (agar 
diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama 

setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: 

“Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama 
setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau 

berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan 
selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang 

keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan 
bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai 

pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka 

nikmatilah.
46

 

 

Ketika seseorang menemukan barang yang dapat disebut sebagai 

luqa>tah, maka haruslah diperhatikan hl-hal sebagai berikut: 

Apakah  barang  itu murahan (biasanya tidak dicari kalau hilang), 

seperti sesuap nasi dan sebiji kurma, dan sebagainya, sesuai dengan kebiasaan 

di suatu tempat dan waktu? Bila iya, pemilik dapat memilikinya tanpa perlu 

mengumumkan atau mencari pemiliknya. 

Hal itu seperti ditunjukkan oleh hadith Anas r.a. yang menyebutkan: 

Nabi SAW. Menemukan sebiji kurma di jalan sehingga bersabda, “kalau 

bukan karena takut kurma ini adalah kurma sedekah, pastilah saya 

memakannya.” (HR Bukhari  dan Muslim). 

Apabila barang itu merupakan benda berharga (pasti dicari kalau 

hilang), maka si Penemu wajib mengumumkannya. Menurut pendapat yang 
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paling tepat, mengumumkan itu hukumnya wajib. Baik memungutnya dengan 

tujuan untuk menyimpan semata ataupun dengan tujuan menyimpan lalu 

memiliknya.  

 Dalam sebuah hadith dinyatakan: 

ِ صلى اه علي وسٌلم قال من أوى : عن زيدبن اخالداْهِ رضي اه ع عن ال
 47.روا مسلم وأْد.ضالةفهو ضا ل مام يعرفها 

Artinya: “dari Zaid bin Kholid Al-Juhanni r.a., dari Nabi SAW., beliau 

bersabda, “barang siapa yang mengambil barang yang tercecer, dia 
dalam kesesatan, selama ia belum memberitahukannya.” (H.R. 

Muslim dan Ahmad).
48

 

 

Adapun  cara pengumuman barang temuan (luqa>tah) adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengenali barang temuan terlebih dahulu 

b. Mengenali sifatnya yang  membedakan dari barang-barag lain. Agar ketika 

ada yang datang mengaku sebagai pemiliknya, ia dapat menanyakan sifat-

sifat tersebut dan dapat menngetahui apakah yang datang itu betul-betul 

pemiliknya atau bukan. Dengan begitu, ketika menyerahkannya kepada 

orang tersebut, ia telah menyerahkannya kepada pemiliknya.  

c. Mengenali bentuk kantungnya, kalau barang itu punya kantong. Mengenali 

bentuk  talinya, kalau ada talinya. Disamping itu, ia juga mengetahui 
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jumlahnya (kalau dapat dihitung), jenis dan macamnya, serta sifat-sifat 

yang lain seperti yng sudah disebutkan, termasuk benda yang satu dengan 

benda yang lain.
49

 

Syekh Abu Syuja‟ berkata:”apabila seseorang mengambil barang 

temuan (luqa>tah) maka ia wajib mengetahui enam hal, yaitu wadahnya, 

tutunya, talinya, jenisnya, jumlahnya, dan timbangannya, serta wajib 

menyimpannya ditempat yang wajar (sepadan)”.50
 

Hal itu seperti ditenjukkan oleh sabda Nabi SAW, “kenalilah 

kantong dan  talinya, serta jumlahnya. “jawaban itu beliau berikan ketika 

ditannya tentang emas dan perak yang ditemukan. Biasanya diletakkan 

didalam kantung bertali dan dapat dihitung. Barang  lain  yang  memiliki 

sifat yang dapat membedakan diqiyaskan  kepada emas dan perak. 

Sesudah mengetahui ciri dan sifatnya yang khas, penemu 

mengumumkannya dengan menyebutkan sebagian dari sifat tersebut. 

Tujuannya agar pemiliknya sadar barangnya hilang. Ia tidak perlu 

menyebutkan secara berlebihan supaya tidak diketahui oleh orang yang 

tidak berhak dan dapat mengku-ngaku sebagai pemiliknya. Boleh jadi 

orang tersebut akan mengambilnya secara zalim dan tidak sah.
51
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Jika barang tersebut benar-benar berharga sehingga pemiliknya 

mau mencari-carinya sampai lama, maka penemu mengumumkannya 

selama satu  tahun. Hal ini sesuai dengan nash, sebab kalau  barang itu 

milik seorang musafir ia kembali kurang dari satu tahun. 

Cara mengumumkannya adalah utuk minggu pertama, diumumkan 

dua kali dalam satu hari. Minggu kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu 

kali dalam seminggu sampai pada minggu ketuju, kemudian, satu kali 

dalam satu tahun.
52

 

d. Pengumuman dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, masjid dan  

tempat-tempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya khalayak, 

Pengumuman juga harus lebih sering ditempat barang itu ditemukan, 

karena biasanya pemilik mencarinya ditempat tersebut.
53

  

Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Syuja‟: “Apabila orang 

yang mengambil luqa>tah itu ingin memiliki luqa>tah tersebut, ia harus 

mengumumkannya terlebih dahulu selama satu tahun di pintu masjid-

masjid dan ditempat luqa>tah itu ditemukan. Jika ia tidak menemukan 

pemiliknya maka ia boleh memiliki barang temuan itu dengan syarat harus 

menggantinya (bila sewaktu-waktu pemiliknya datang memintanya).
54
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6. Perawatan barang temuan (luqa>tah) 

  Penemu wajib menjaga barang temuannya secara wajar. Kalau sudah 

dijual, uangnya harus pula ia simpan. Meskipun, ia bukan penjamin kalau 

terjadi sesuatu dengan barang itu tanpa sengaja atau lalai. Sebab, menjaga 

barang tersebut ia lakukan secara sukarela. Seperti dalam hadith yang artiya: 

“biarlah barang itu menjadi titipan padamu”. 

  Barang tersebut tidak menjadi tanggungnya selama masa pengumuman 

dan pasca penngumuman selagi belum menjadi hak miliknya. Ketika ia sudah 

memiliki barang itu atau uangnya, barulah ia menjadi penjamin. Atas dasar 

itulah, ia didenda sesuai haargaa barang pada saat memilikinya jika kemudian 

pemiliknya muncul. 

7. Barang temuan (luqa>tah) menjadi hak milik 

  Barang temuan (luqa>tah) dapat menjadi hak milik penemunya setelah 

masa pengumuman yang seharusnya berakhir. Apakah barang itu masih utuh 

sudah atau dijual sehinggaa hanya uangnya yang tersisa, sesuai praktik yang  

telah disebutkan. Setelah menjadi  hak milik, penemu menjadi penjaminnya. 

Apabila pemiliknya  muncul, ia didenda sesuai harga barang sewaktu ia 

memilikinya.  

  Pemilikan itu dapat dinyatakan dengan pernyataan yang tegas, seperti  

ucapan “saya memilikinya”  atau secara denotasi  saja, seperti “saya 

mengambilnya” dan sebagainya, yang disertai niat. Menurut sebuah pendapat, 
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penemu langsung memilikinya begitu masa wajib mengumumkan berakhir, 

tanpa pernyataan dari penemu dan barang temuan masih terjaga.
55

  

8. Hikmah Barang Temuan (luqa>tah) 

Orang yang kehilangan (barang milik atau barang yang dikuasainya) 

tentu memiliki sedikit masalah. Adakalanya ia sulit menemukan dimana 

barangnya itu berada, tidak ingat di mana ia lupa dan barangnya hilang. Boleh 

jadi, barang itu ditemukan oleh seseorang yang tidak amanah dan 

mengambilnya sehingga pemiliknya tidak menemukan. Bisa jadi pula, barang 

itu cepat rusaknya sehingga tidak dapat dimanfaatkan. 

Dengan disyariatkannya memungut barang temuan, orang-orang akan 

lebih mudah dan kebutuhan mereka akan terpenuhi. Pihk yang menemukan 

dapat membantu pemilik barang menemukan barangnya. Bahkan, dia ikut 

membantu menjaga barang itu dari tangan-tangan yang jahil. 

            

 

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  

permusuhan. (Q. S. Al-Maidah : 2) 

 

Disamping itu, juga untuk memenuhi seruan Rosulullah SAW. “Allah 

SWT  senantiasa menolong seorang hamba selama ia masih menolong saudara-

saudaranya.” 
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Pemilik tentu akan senang ketika menemukan kembali barang 

miliknya. Kerisauannya hilang dan kegelisahannya pun akan sirna. Maka, si 

penemu pun mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Seperti diberitahukan 

oleh Rosulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya: “orang yang melepaskan 

satu jam kesulitandunia dari seorang muslim pasti Allah lepaskan pula dia dari 

satu kesulitan dari sekian kesulitan dihari kiamat. 

Dengan begitu, warga dapat hidup dengan tenang. Mereka tahu harta 

mereka terjaga dengan  aman. Barang  mereka yang hilang  pasti  akan  

kembali, dibawa pulang oleh jiwa-jiwa yang peduli dan tangan yaang amanah. 

Ia akan  mengantarkannya kepada pemiliknya sebik mungkin. Rasa cinta, 

solidaritas, dan kasih sayang pun tercipta.
56

 

B. Mal Adl-Dla>’i 

Mal adl-dla>’i adalah barang temuan yang ditemukan ditempat yang 

bertuan dan berada pada tempat yang semestinya.
57

 

Adapun perbedaan antara mal adl-dla>’i dengan barang temuan (luqa>tah) 

adalah: 

1. Barang temuan (luqa>tah) umumnya ditemukan di tempat-tempat tidak bertuan 

atau diluar tempat penyimpanan yang semestinya, seperti di jalan, masjid, 

lapangan, dan lain-lain. Sedangkan mal adl-dla>’i umumnya ditemukan di 
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tempat-tempat bertuan atau ditempat penyimpanan semestinya, seperti barang 

titipan yang tidak diketahui pemiliknya yang tersimpan di tempat penitipan 

atau musium. 

2. Barang temuan (luqa>tah) terlantar dari pemiliknya karena faktor kelalaian 

atau ketidak tahuan, sedangkan mal adl-dla>’i terlantar dari pemiliknya bukan 

karena faktor tersebut, melain faktor lain. 

3. Barang temuan (luqa>tah) bisa dimiliki oleh penemu sesuai dengan 

ketentuannya, sedangkan mal adl-dla>’i yang pemiliknya tidak ditemukan, 

tidak bisa dimiliki oleh penemu, melainkan diserahkan kepada kebijakaan 

Imam sebagai aset negara.namun jika imamnya dhalim (ja‟ir)maka 

diserahkan kepada kebijakan penemu sendiri.
58

 

 Secara subtansial, dalam ranah penemuan luqa>tah terdapat muatan 

wilayah (otoritas) dan amanah (kepercayaan). Sebab penemu diberikan 

legitimasi oleh syara‟ (idznu asy-sya>ri’) memiliki otoritas dalam menjaga 

barang temuan sejak awal (ibtida>’an), sehingga status barang temuan di 

bawah otoritas penemu bersifat amanah, yang tidak harus bertanggung jawab 

ketika barang temuan mengalami kerusakan tanpa ada motif ceroboh. Di 

samping itu, dalam penemuan luqa>tah juga terdapat muatan iktisa>b  (kerja 

atau mata pencaharian). Sebab penemu diberikan hak untuk memiliki barang 

temuan pasca pengumuman barang (ta‟rif). Dan muatan iktisa>b inilah yang 

                                                           

       
58

 Imam Abi  Zakariya Bin Syarif An-nawawi, Mugni Mukhtaj Jus 3, 502-503. 



40 

 

 

dianggap dominan dalam ranah penemuan luqa>tah, sebab menjadi akhir dari 

tujuan penemuan barang.
59
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BAB III 

PENANGANAN BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN DARUL 

HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo.
60

 

  Pondok pesantren Darul Huda pada awal berdirinya mempunyai 

pengertian yang sederhana sekali yaitu tempat pendidikan yang mempelajari 

ilmu pengetahuan agama Islam dibawah bimbingan seorang guru atau Kyai. 

Pondok Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem dan metode salafiyah 

dan modern ini  berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan KH. Hasyim Sholih. 

  Tantangan yang harus dihadapinya pada waktu itu adalah kurangnya 

sarana prasarana penunjang pendidikan. Selama 13 tahun KH. Hasyim Sholih 

bekerja keras untuk mengatasi hambatan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini 

mulai membuahkan hasil. Pondok pesantren mulai banyak mengalami 

kemajuan, baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas. 

a. Menuju Pengelolaan Yayasan 

Belajar dari pengalaman, banyak pondok pesantren yang 

termasyhur tapi kemudian tenggelam setelah pengasuhnya meninggal. 
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Menurut pengamatan KH. Hasyim Sholih tanpa mempertimbangkan minat, 

pengasuh turun temurun lewat garis ahli waris adalah penyebab masalah 

itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka, sejak tahun 1983 sistem 

pengelolaan ahli waris pada Pondok Pesantren Darul Huda dihapus, diganti 

dengan pengelolaan sistem yayasan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya 

terbatas pada sistem keluarga semata, tapi juga berdasarkan pilihan, 

kemauan dan kemampuan. Dengan demikian yayasan sejak dini bisa 

leluasa mencari dan mendidik kader-kader. 

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman serta terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program pemerintahan untuk membangun 

manusia seutuhnya berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok 

Pesantren Darul Huda mendirikan Madrasah Salafiyah Miftahul Huda 

(Diniyah). Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda 

tidak berbeda dengan pondok-pondok salaf yakni mulai dari kelas sekolah 

persiapan/ ibtidaiyah jenjang pendidikan 2 tahun, tsanawiyah jenjang 

pendidika 3 tahun dan madrasah aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, 

sehingga apabila menginginkan tamat Madrasah Miftahul Huda harus 

menempuh waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai 

sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalaami 

perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtidaiyah sampai 

dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian 
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dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni program takhassus. Madrasah 

tersebut diselenggarakan pada sore dan khususnya mata pelajaran agama 

dengan sistem salafiyah murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem 

pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia 

seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda padaa tahun 1989 

dengan seizin pemerintah atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur 

berhasil mendirikan pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pada pagi hari. 

Keduanya menggunakan kurikulum Depag yang disempurnakan pada 

tahun 1994, keduanya mendapatkan status yang diakui. Pada tahun yang 

sama yakni tahun 1994 Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda membuka 

lembaga pendidikan baru berupa Madrasah Aliyah Keagamaan 

(MAK/MAPK). 

Identitas Pondok Pesantren Darul Huda, adapun data identitas 

Pondok Pesantren darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 
61

 

a. Nama : Pondok Pesantren darul Huda 

    Status : swasta 

b. Alamat 

 Provinsi :  Jawa Timur 
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 Lihat trankrip dokumentasi nomor 02/D/3-V/2017 dalam  lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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 Kabupaten/ kota :  Ponorogo 

 Kecamatan :  Ponorogo 

 Desa/ Kelurahan :  Tonatan 

 Jalan :  Ir. H. Juanda Gg. VI/38 

 Telepon/Fax :  0352 461093/ 486964 

 Kode Pos :  63411 

  Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, Pondok pesantren Darul Huda secara geografis teretak di kota 

Ponorogo, tepatnya dijalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, 

Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. 

 Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren 

yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota Ponorogo. 

Batas-batas lokasinya adalah :  

Sebeah utara  : Jl. Menur Ronowijayan 

Sebeah selatan  : Kantor Departemen Agama 

Sebeah timur  : Jl. Suprapto 

Sebeah barat  : Jl. Ir. H. Juanda Gang VI.
 62

 

2. Visi, Misi dan Tujuan
63
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Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren darul 

Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan 

tujuan Pondok Pesantren darul Huda tersebut sebagai berikut: 

a) Berilmu 

b) Beramal 

c) Bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah 

Misi Pondok Pesantren darul Huda adalah menumbuhkan budaya ilmu, 

amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdiannya 

kepada masyarakat. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai  oleh Pondok Pesantren Darul Huda 

adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlakul 

karimah. Pondok Pesantren Darul Huda menganut sistem salafiyah haditsah, 

sebagaiman motto Pondok Pesantren darul Huda 

َْصَلِح      َِْْدْيِد اِْ ََخُد بِا ِْْ الصاِلِح َواِْ اْلُمَحا َفظَُة َعَلى اْلَقِد
Artinya: “melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil barang 

baru yang lebih baik” 

 
3. Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda  

Didalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan 

kesetrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, 

begitu pula dalam pondok pesantren. Dengan adanya struktur dalam pondok 

pesantren. Kewenangan masing-masing unit saling bekerja sama dan 

membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
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  Adapun kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda Putri terdiri dari 

beberapa lembaga. 

 

Struktur Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Struktur Organisasi 

Pondok Pesantren “Darul Huda” Putri 
Mayak Tonatan Ponorogo 

Pengasuh Pondok :   Kh. „Abdus Sami‟ Hasyim 

Kabag :  Drs. Mudhofir Ihsan 

  :   H. Abdul Wahid 

  :   Hj. Anniatun Ni‟mah 

Ketua :   Ria Restina 

  :  Durrotun Nasyi‟ah 

  :  Durrotun Nafisah „Ulya Darojat 

Sekretaris  :   Binti Roichatul Jannah 

  :   Ni‟matul Laila Maulidah  

Bendahara :   Mar‟atul Hanifah 

  :   Umi Ghoniyatul Abdillah 

Bidang-bidang 

1. Peribadatan :   Nailatun Nasrulloh 

2. Pendidikan :   Atina Firdausy 

3. Keamanan :  Saliimatul Habiibah 

4. Kebersihan :  Puji Chotimah 

5. Kesehatan :   Imroatul Masruroh 

6. Sarana dan  :  Roidatul Afifah 
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 Prasarana  

7. Binkat :  Marfu‟atul Munawwaroh 

8. Dapur  :  Mustafidatul Laila
64

 

 

4. Perkembangan Jumlah Murid Pondok Pesantren Darul Huda Mayak
65

 

TAHUN 

PELAJARAN 

NAMA LEMBAGA 

PONDOK/MUKIM MMH MTs MA 

2007/2008 1723 1999 1139 1132 

2008/2009 1860 2469 1275 1190 

2009/2010 2174 2465 1370 1268 

2010/2011 2332 2685 1504 1309 

2011/2012 2595 3114 1711 1494 

2012/2013 2867 3720 2083 1668 

2013/2014 3788 4140 2405 1892 

2014/2015 4154 4651 2867 2075 

2015/2016 4360 4847 2856 2296 

2016/2017   (pi:2316)    

 

B. Praktek Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo 

1. Proses Penanganan Barang Temuan oleh pengurus   
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 Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

merupakan suatu pondok pesantren sebagai tempat pendidikan yang 

mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam dibawah bimbingan seorang 

guru atau Kyai. Pondok Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem dan 

metode salafiyah dan modern ini  berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan 

KH. Hasyim Sholih. 

 Di Pondok Pesanten Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terkenal 

dengan banyak santri yang berasal dari berbagai daerah yaitu Jawa, Sumatra, 

Kalimatan, Sulawesi dan berbagai daerah lainnya. Dengan banyaknya santri 

sehingga di Pondok tersebut sering ditemukannya barang-barang berharga 

diantaranya adalah jam tangan, uang, cincin, anting, dan pakaian-pakaian 

para santri yang terlantar dan tidak ada yang mau mengambilnya. 

 kata Al-luqa>tah adalah harta atau barang yang dapat dikuasai 

(ikhtishash) yang dianggap bernilai (muhtaram) dan ditemukan ditempat 

yang tidak semestinnya, tanpa penjaga, dan penemu tidak tahu siapa 

pemiliknya.
66

 

 Barang temuan yang sering ditemukan oleh para santri Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak itu banyak jenis dan macamnya mulai dari 

jenis barang yang berharga maupun jenis barang yang sepele, diantaranya 

adalah yang termasuk barang temuan yang berharga yaitu, cincin, anting-
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(Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 352 



49 

 

 

anting, kalung, jam tangan, uang dan pakaian-pakaian yang terlantar dibawah 

tempat jemuran tanpa ada nama identitas pemiliknya. Dan yang termasuk 

barang sepele yaitu kunci almari. Seperti yang diungkapkan oleh saudari 

Alifatul  selaku pengurus bidang perlengkapan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo, menyatakan bahwa: 

 “Suatu hal yang harus dilakukan oleh pengurus di pondok pesantren 

Darul Huda adalah untuk menangani suatu barang yang ditemukan 

tanpa ada identitas pemiliknya. Ada berbagai jenis barang temuan yang 

berharga dan juga jenis barang yang bernilai sepele. Jenis barang 

temuan yang bernilai berharga tersebut diantaranya adalah jam tangan, 

uang, anting-anting, cincin dan lain sebagainya, sedangkan jenis 

barang temuan yang bernilai sepele seperti kunci almari”.67
 

 

 Adapun tata cara penanganan barang temuan yang dilakukan oleh 

pengurus Pondok antara lain: 

 Pertama, adalah pengambilan barang temuan, pengambilan barang 

temuan ini dilakukan oleh para santri-santri yang tanpa sengaja ia melihat 

barang tergeletak yang tidak pada tempat semestinya dan tanpa ada identitas 

pemilik. Biasanya santri yang menemukan barang tersebut langsung datang 

ke kantor dan melapor kepada pengerus bahwa ia telah menemukan barang 

dan sekaligus menyebutkan tempatnya dimana barang tersebut ditemukan. 

Seperti yang diungkapkan oleh saudari Suci Rahmawati selaku santri yang 

pernah menemukan barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, 

yang menyatakan bahwa: 
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50 

 

 

 “Suatu hari, ketika saya berangkat sekolah saya menemukan amplop 

yang tergelatak ditangga asrama lalu saya ambil  dan saya pun 

membukanya  ternyata amplop itu berisi uang, tanpa  berfikir panjang 

saya pun langsung kekantor dan melapor kepada pengurus bahwa 

saya telah menemukan uang ini ditangga asrama”.68
 

 

 Akan tetapi terkadang ada juga santri yang melihat barang tergeletak  

yang  tidak pada tempat semestinya dan tanpa ada  identitasnya mereka tidak 

mengambilnya dan membiarkanya tergeletak. Dikarenakan ia takut untuk 

mengambilnya dan tidak mampu untuk menjaganya dan ia juga mengira 

bahwa orang yang kehilangan tersebut akan mencarinya kembali setelah ia 

sadar bahwa barangnya telah tertinggal. Hal ini seperti yang telah 

diungkapkan oleh saudari Tuti Alawiah selaku santri yang  pernah 

menjumpai barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, yang 

menyatakan bahwa: 

“pada saat itu saya mau mandi, kemudian pas dikamar mandi yang 

mau saya pakain disitu ada jam tangan. Dan saya membiarkannya 

dan tidak mengambilnya, karena saya takut tidak mampu untuk 

menjaganya dan saya berfikir bahwa orang yang merasa jam 

tangannya tertinggal disini ia akan kembali ke sini untuk mengambil 

jam tangannya, kalau jika nanti saya pindah maka orang tersebut 

akan kebingungan untuk mencari jam tangannya.oleh karena itulah 

jam tangan tersebut saya biarkan dan tidak mengambilnya”.
69

 

 

Yang kedua, yaitu pengumuman dan pemeliharaan/penjagaan barang 

temuan, adapun tata cara pengumuman barang temuan di Pondok Pesanten 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yaitu jika terdapat laporan dari santri 

bahwa ia telah menemukan barang, maka santri tersebut jika menemukan 
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barang maka langsung datang kekantor dan menyerahkannya kepada 

pengurus, yang menemukan barang tersebut memberikan barang  yang 

ditemukannya kepada pengurus dan memberitahukan tempat dimana ia 

menemukan barang tersebut, lalu dari pengurus menindak lanjutinya dengan 

mengumumkan barang temuan itu kepada santri-santri  lewat pengeras suara. 

Dan pada saat pengumuman hanya satu kali waktu dengan dua kali 

pengulangan. Hal ini seperti diungkapkan oleh saudari Puji Khotimah selaku 

pengurus kebersihan Pondok Pesantern Darul Huda Mayak, menyatakan 

bahwa: 

“Adanya barang temuan dikantor, karena adanya laporan dari para 

santri yang menemukan barang tanpa ada identitas pemiliknya, santri 

langsung datang kekantor dan menyerahkannya barang temuan 

tersebut kepengurus, misalnya: “mbk saya menemukan barang ini 
semisal cincin dikamar mandi”, maka dari pengurus seketika itu 

langsung mengumumkannya kepada santri lewat pengeras suara, 

misal: “barang siapa yang merasa kehilangan cincin dikamar mandi, 

maka bisa diambil di kantor pengurus”.70
 

 

Apabila ada santri yang kehilangan dan ia mendengar pengumuman 

tersebut maka ia langsung datang ke kantor dan melapor bahwa ia telah 

kehilangan barang kepunyaanya, dari pengurus tidak langsung 

memberikannya akan tetapi ditanya terlebih dahulu jenis barang apa yang 

hilang dan harus bisa menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang tersebut, 

kalau , misalnya ia bisa menjelaskan dan menyebutka ciri-ciri barang 

tersebut dengan benar, maka barang itu langsung diberikannya. Seperti yang 
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diungkapkan oleh saudari Irma Yosi selaku santri di Pondok Mayak, 

menyatakan Bahwa: 

“saya pernah kehilangan cincin, dan saya tidak sadar bahwa cincin 

yang saya punya sudah tidak ada dijari tangan saya, dan pada saat itu 

saya mendengar pengumuman kehilangan barang dan diumumkan 

melalui pengeras suara, lalu saya langsung datang ke kantor kemudian 

saya jelaskan bahwa saya telah kehilangan cincin kemudian  saya juga 

menyebutkan ciri-ciri cincin tersebut, karena apa yang telah saya 

sebutkan benar maka cincin tersebut oleh pengurus diberikan kepada 

saya”.71
 

 

Jika dari pengurus sudah mengumumkanya beberapa kali, namun dari 

santri tidak ada yang mengambilnya, tindakan pengurus selanjutnya adalah 

meletakkan barang temuan tersebut dipapan pengumuman yang telah 

disediakan oleh Pondok. 

Adapun jangka waktu masa pengumuman barang temuan yang ada di 

Pondok Pesanten Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo diberi jangka waktu 

selama satu tahun untuk barang berharga seperti cincin, anting, kalung dan 

uang. Akan tetapi sampai saat ini barang-barang temuan tersebut dari 

pengurus sendiri belum ada tindak lanjutnya setelah lewat satu tahun, 

sehingga barang temuan masih menumpuk ditempatnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh saudari Alifatul, menyatakan bahwa: 

“jangka waktu pengumuman barang temuan di Pondok Pesantern Daru 

Huda Mayak adalah satu tahun, tapi sampai saat ini tindak lanjut dari 

pengurus belum ada setelah barang temuan tersebut telah genap satu 

tahun, pengurus belum berani untuk memanfaatkan atau menjualnya, 

sehingga barang temuan masih menumpuk ditempatnya.”72
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 Berbeda lagi halnya dengan barang temuan yang berupa pakaian 

terlantar. Para santri putri di Pondok Pesantren Darul Huda memiliki banyak 

karakter. Dari mereka ada yang kurang memiliki rasa peduli terhadap barang 

yang mereka miliki. Mereka kurang peduli merawat pakaian yang dimuliki 

bahkan ada yang sampai menelantarkannya. 

 Hal ini menyebabkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak putri 

terdapat banyak pakaian yang terlantar yang berada di bawah tempat 

jemuran, yang menyebabkan kotor dan kumuh. Pakaian-pakaian tersebut ada 

yang sengaja ditelantarkan dan juga sebaliknya. Hasil wawancara dari 

beberapa santri putri yang pakaiannya pernah diambil oleh pengurus bidang 

kebersihan, sebab banyaknya pakaian yang terlantar, dikarenakan beberapa 

hal diantarannya: 

 Bahwa pakainnya itu bukan sengaja ditelantarkan tetapi mungkin 

karena tertiup angin atau yang lainnya, lalu jatuh dan belum sempat diambil 

tetapi dari pengurus sudah terlebih dahulu mengambilnya. 

 Sedangkan dari keterangan yang lain bahwa ia tahu pakaiannya 

terjatuh, dan waktu mengangkat jemurannya ternyata ada pakaian yang 

hilang, dan setelah dicari tidak ketemu juga. Ada juga santri yang 

sebenarnya tahu kalau pakaiannya terjatuh, tetapi tidak mau mengambil 

pakaiannya karena sudah terlalu kotor dan sulit untuk dibersihkan. 
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 Pengurus pondok khususnya pengurus bidang kebersihan merasa 

sangat kualahan dengan banyaknya pakain-pakaian yang berada di bawah 

tempat jemuran yang tidak diketahui pemiliknya, yang menyebabkan kotor 

dan kumuh, apalagi ketika musim penghujan. Sebenarnya dari pengurus 

sudah memberi himbauan kepada para santri untuk menjaga barang mereka 

masing-masing, dan juga sudah membuat peraturan terkait pakaian yang 

terjatuh di bawah tempat jemuran, tetapi masih saja banyak pakaian yang 

ditelantarkan oleh pemiliknya. 

 Dikarenakan jumlah santri yang cukup banyak dan juga tidak terdapat 

identitas pada pakaian tersebut, pengurus menjadi kesulitan untuk melacak 

siapa pemiliknya akhirnya dari pengurus kebersihan berupaya 

menanggulangi meningkatnya pakaian terlantar tersebut dengan cara 

mengumpulkan dan oleh pengurus pakaian tersebut juga dilelangkan kepada 

para santri putri. 

Dalam hal penanganan barang temuan berupa pakaian terlantar maka 

dari pengurus sendiri yang langsung terjun untuk mengambil pakain-pakain 

para santri putri yang terlantar dibawah tempat jemuran yang sudah lama 

tidak diambil, sehingga di bawah tempat jemuran terlihat kumuh dan kotor. 

Maka dari itu untuk menanggulangi hal tersebut dari pengurus Pondok 

bidang kebersihan, mengambil pakiaan tersebut kemudian dikumpulkan 

terlebih dahulu selama kurang lebih dua minggu, dengan tujuan untuk 

memberi waktu agar orang yang merasa memiliki pakaian tersebut 
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mengambil pakaiannya yang terlantar atau hilang di bawah jemuran. Jika 

dalam jangka waktu yang telah disediakan itu habis maka dari pengurus 

langsung mengambilnya dan dibersihkan (laundry). Hal ini diungkapkan 

oleh saudari Siti Sholingatun selaku pengurus bidang kebersihan Pondok, 

menyatakan bahwa: 

“dari kami dalam menangani barang temuan berupa pakaian terlantar 
yang berada dibawah tempat jemuran yaitu, dengan cara langsung 

mengambil dan mengumpulkanya menjadi satu pakaian tersebut dan 

kami biarkan terlebih dahulu selama kurang lebih dua minggu, dengan 

tujuan memberi kesempatan bagi santri yang merasa pakaiannya jatuh 

atau terlantar agar segera diambil. Dan jika jangka waktu yang telah 

disediakan habis maka pakaian terlantar tersebut milik pengurus, dan 

dari pengurus akan membersihkan pakaian tersebut”.73
 

 

Sebelum pengambilan dan penjualan pakaian-pakaian terlantar 

tersebut, dari pengurus sudah membuat peraturan yaitu, “apabila ketika roan 

(bersih-bersih) ada pakaian terjatuh di bawah tempat jemuran dan tidak 

diambil, maka pakaian itu menjadi hak milik pengurus”. Peraturan tersebut 

tidak bersifat tertulis, tetapi pengurus langsung mengumumkan melalui 

pengeras suara saja. Peraturan ini dibuat dengan maksud agar santri menjaga 

barang yang mereka miliki. Meskipun peraturan tersebut hanya diumumkan 

lewat pengeras suara saja, tetapi dari hasil wawancara dari para santri putri, 

mayoritas mereka sudah mengetahui peraturan tersebut.hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh saudari „Arofah selaku santri Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak, yang menyatakan bahwa: 
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“Tentang peraturan mengenai pakaian yang ada dijemuran saya 
mengetahui dan mendengarnya, akan tetapi saya tidak bisa setiap 

waktu melihat jemuran. Jadi, kalau ada pakaian yang terjatuh dan  

diambil pengurus saya tidak tahu”.74
 

 

 

 

 

2.  Proses Jual Beli Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

 Sebenarnya banyak jenis barang temuan yang ada di Pondok pesanten 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, akan tetapi jenis barang temuan  yang 

diperjual belikan hanya jenis pakain yang terlantar saja. Sedangkan barang 

temuan yang berupa cincin, kalung, anting, jam tangan dan juga uang untuk 

saat ini tidak dimanfaatkan dan juga tidak diperjual belikan, sehingga barang 

temuan masih utuh dan belum ada tindak lanjut yang selanjutnya. Akan tetapi 

barang temuan berupa pakaian terlantar untuk tindak lanjutnya adalah 

dilelangkan (diperjual belikan) kepada santri dan  jika pakaian tersebut tidak 

habis terjual maka akan disedekahkan kepada masyarakat yang tidak mampu. 

 Jual beli barang temuan berupa pakaian terlantar yang dilakukan oleh 

pengurus kebersihan di Pondok putri Darul Huda sebagai upaya untuk 

menanggulangi semakin banyaknya pakaian terlantar yang berada dibawah 

tempat jemuran sehingga mengganggu kebersihan. Pengurus kebersihan 

pondok mengumpulkan pakaian-pakaian terlantar tersebut dalam wasak 

                                                           

 
74

 Hasil Wawancara dengan Saudari „Arofah, Sabtu 19 Agustus 2017. 



57 

 

 

setiap satu minggu sekali, selanjutnya pakaian-pakaian tersebut akan 

dilelangkan kepada para santri kembali. 

 Pakaian yang dilelang setelah dibersihkan, oleh pengurus dilelang 

kepada para santri. Biasanya pelelangan dilakukan ketika hari juam‟at dalam 

waktu tiga bulan sekali. Sebelum pelelangan dilaksanakan terlebih dahulu 

diumumkan melalui pengeras suara, bahwa mau diadakanya pelelangan 

pakain, tujuannya adalah agar para sanrti mengetahui adanya pelelangan. 

Dan antara pakaian yang ada nama identitas dan pakaian yang tidak ada 

nama identitas tempatya dibedakan, tujuanannya adalah memberi 

kesempatan para sanrti untuk mengambil pakaiananya jika tidak diambilnya 

juga maka penguruspun menjualnya. Seperti yang diuangkapkan oleh 

saudari Puji Khotimah selaku pengurus bidang kebersihan Pondok, 

menyatakan bahwa: 

 “penanganan barang temuan berupa pakaian terlantar yaitu dengan 

diadakanya pelelengan yang dilakukan oleh pengerus, terlebih dahulu 

pengurus mengambil pakaian yang terjatuh satu minggu sekali 

dikumpul dijadikan satu tempat dan diabiarkan selama dua minggu, 

dengan tujuan memberi waktu bagi santri untuk mrngambil pakaian 

yang jatuh tersebut, jika dalam waktu dua minggu dari santri tidak ada 

yang mengambilnya maka penguruslah yang akan mengambil, setelah 

itu pakaian terlantar tersebut dibersihkan terlebih dahulu biasanya 

dilaundry. Dan setelah pakaian itu bersih selanjutnya dilelangkan 

kepada santri yang membutuhkan”.75
 

 

 Adapun bentuk dari pelelangan itu seperti jual beli obral, yaitu 

pakaian-pakaian yang telah dikumpulkan ditata menjadi satu, kemudian para 
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santri meilih pakaian mana mereka inginkan, kemudian santri membayarnya 

kepada pengurus yang berjaga dipelelangan tersebut.  

 

 

 Selain harga yang sangat terjangkau oleh para santri yaitu sekitar 

2000-16.000an, tergantung atau melihat jenis barangnya. hal ini cukup 

membantu santri untuk mrncari pakaian yang hilang. Menurut salah satu 

santri putri, dengan diadakannya pelelangan ini cukup membantu dirinya 

untuk menemukan pakaiannya yang hilang. Kemudian pakaian yang belum 

terjual, oleh pengurus disimpan dan akan dilelangkan dilain waktu atau 

disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. 

 Sebelum dijual, pakaian yang sudah dikumpulkan dibiarkan masih 

ditempat jemuran, dengan tujuan agar santri bisa menacari pakaian mereka. 

Kemudian setelah dua minggu, jika pakaian tersebut masih ada ditempat 

pengumpulan itu, maka pengurus akan mengambil dan menjualnya, hasil 

dari penjualan pakaian-pakaian tersebut digunakan untuk oprasional 

kebersihan pondok, seperti untuk membeli alat-alat kebersihan, sabun, 

perselen dan lain-lain. Seperti yang diungkan oleh saudari Siti Sholingatun 

selaku pengurus bidang kebersihan pondok sekaligus yang mengurusi 

pelelangan, menyatakan bahwa: 

 “pakaian-pakaian yang terlantar tersebut tidak langsung dijual, akan 

tetapi diberi waktu dua minggu dan jika tidak diambil maka dari 

pengurus akan menjualnya, sedangkan hasil dari penjual tersebut 
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digunakan untuk kebutuhan kebersihan pondok, seperti untuk membeli 

alat-alat kebersihan sabun dan lain-lain”.76
 

 

 

 

 

 Tujuan dari pelelangan pakaian ini yang terlantar ini adalah selain 

untuk mengurangi masalah pakaian yang terlantar, menurut kami hal ini bisa 

membantu sanrti yang kehilangan pakaiannya dan juga bisa membantu santri 

yang kurang mampu yang ingin membeli pakaian dengan harga murah dan 

juga terjangkau.  
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BAB IV 

ANALISA TERHADAP BARANG TEMUAN 

DI PONPES DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO 

PERSPEKTIF ULAMA’ SHA>FI>’I>YAH 

 

A. Analisa Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’ Sha>fi’i>yah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Untuk melakukan interaksi sesama 

makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa 

terlepas dari kergantungan dan saling berhubungan antara makhluk satu dengan 

yang lainnya. Manusia adalah makhluk Allah SWT. Karena itu makhluk hidup 

tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, apalagi dalam hal barang 

temuan. Dalam hal menangani barang temuan sangat dibutuhkan orang-orang 

yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. 

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa, al-luqa>tah adalah harta atau barang 

yang dapat dikuasai (ikhtishash) yang dianggap bernilai (muhtaram) dan 

ditemukan ditempat yang tidak semestinnya, tanpa penjaga, dan penemu tidak 

tahu siapa pemiliknya. Pada kasus barang temuan yang ada di Pondok Pesantren 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo, dilihat dari satu sisi sesuai dengan prespektif 

Ulama, Sha>fi>’i>yah bahwasannya yang dikatakan barang temuan itu adalah suatu 

barang yang ditemukan tidak pada tempat semestinya dan tanpa ada identitas 
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pemiliknya, seperti halnya barang temuan berupa kalung, cincin, anting-anting, 

jam tangan dan uang, semua itu termasuk kedalam luqa>tah.  

Akan tetapi jika dilihat dari sisi yang lain seperti barang yang terlantar 

berupa pakaian, maka itu tidak termasuk kedalam luqa>tah, akan tetapi masuk 

kedalam mal adl-dla>’i, karena pakaian tersebut jatuhnya dibawah tempat jemuran 

dan itu termasuk tempat yang semestinya. Dalam hal ini penguruslah yang akan 

menanganinya. 

Terdapat macam-macam benda yang ditemukan oleh manusia, adapun 

macam benda-benda tersebut diantaranya: 1) Barang bekas yang dapat disimpan  

lama, misalnya emas, perak dan lain sebagainya. 2) Barang  yang  tidak  tetap 

atas keberadaannya (tidak tahan lama), seperti  makan basah. Hukumnya bagi 

orang yang menemukannya boleh memilih antara memakan dan menggantinya 

(jika pemilik mencarinya) atau menjualnya, akan tetapi jika pemilik mencarinya 

maka seseorang tersebut wajib mengembalikannya. 3) Barang  yang  tidak  tetap 

atas  keberadaannya (tidak tahan lama), akan tetapi bisa tahan lama dengan cara 

diawetkan, seperti kurma basah, maka hukum orang yang menemukan oleh 

melakukan mana yang membawa maslahah (kebaikan), dengan cara menjual dan 

menjaga uang (hasil penjual barang tersebut), atau mengawetkan (mengeringkan) 

barang tersebut dan menjaganya. 

 ِِ ِ َوَسلَم بَِتْمَرٍة ِِ الطرِيِق قَاَل َلْوًَ َأ ُ َعَلْي ِِ َصلى الل ُ قَاَلَمر ال ُ َعْ عن أََنٍس َرِضَي الل
ََكْلتُ َها  َأَخاُف َأْن َتُكوَن ِمْن الصَدَقِة َِ
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Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata: Rosulullah pernah menemukan  sebutir 

kurma di jalan. Beliau bersabda:”kalau saya bukan karena takut 
(kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan 

memakannya.”(HR Bukhari dan Muslim. 
 

Dan yang ke 4) Barang-barang   yang  memerlukan perbelanjaan, seperti 

binatang ternak sapi, kambing, unta, dan kuda.  

 Seperti yang telah diungkapkan oleh saudari Alifatur selaku pengurus 

bidang perlengkapan bahwa barang-barang temuan di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak yang sering ditemukan oleh para santri yaitu, cincin, kalung, 

anting-anting, jam tangan, uang dan pakaian yang terlantar dibawah tempat 

jemuran, kalau dilihat dari jenis dan macamnya barang-barang temuan di Pondok 

Pesanten Darul Huda tersebut termasuk kedalam jenis barang yang dapat 

disimpan lama dan termasuk barang yang berharga, sehingga waktu yang 

dibutuhkan untuk mengumumkan dan boleh untuk dimiliki dalam jangka waktu 

satu tahun.  

Akan tetapi untuk jenis barang temuan berupa pakaian yang terlantar, 

jangka waktunya kurang lebih dua minggu karena diqiyaskan dengan luqa>tah 

yang berupa barang yang bisa dimakan, ada kalanya bisa rusak dalam waktu 

singkat, seperti berupa makanan, daging bakar, dan kurma yang masih 

basah.orang yang menemukan luqa>tah semacam ini boleh memilih, untuk 

memakannya dengan mengganti harganya, atau menjualnya lalu menyimpan 

uang penjualannya. 
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Jika pakaian tersebut dibiarkan terlalu lama di bawah tempat jemuran, 

maka pakaian-pakaian tersebut akan cepat rusak, maka dari pengurus mengambil 

solusi dengan cara bersihkan (dilaundry), lalu di jual belikan (lelangkan) kepada 

santri dengan tujuan untuk memudahkan para santri menemukan pakaiannya 

yang hilang. 

Adapun hukum mengambil barang temuan (luqa>tah) itu sendiri menurut 

Ulama sha>fi>’i>yah yang lebih utama (wajib) mengambilnya, bagi orang yang 

merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari 

pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah mengambilnya. sebab 

dengan mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-

siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak mampu 

bertanggungjawab melindunginya atau tidak sanggup mencari pemiliknya. 

Selain hukumnya wajib, ada hukum lain yaitu sunah, makruh, haram. 

Dikatakan sunah apabila ia mampu untuk memelihara barang tersebut, akan 

tetapi jika barang tersebut dibiarkan maka barang tersebut tidak dikhawatirkan 

akan diambil oleh orang lain. Dihukumi makruh apabila adanya keragu-raguan 

apakah ia mampu untuk menjaga barang temuan tersebut atau tidak. Kemudian 

dikatakan haram ketika ia tidak ada kemampuan untuk menjaga barang tersebut 

sebagimana mestinya.  

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh sebagian santri 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, ketika ada santri yang menemukan 
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barang dan barang tersebut tidak terdapat identitasnya, karena ia merasa amanah 

dan mampu untuk menjaganya, maka  barang temuan  tersebut diambilnya dan 

langsung  diserahkan   kepengurus yang berhak untuk menanganinya. Seperti 

yang  telah dilakukan  oleh saudari Suci Rahmawati. Ketika ia menemukan 

barang, seketika itu juga ia mengambilnya dan menyerahkannya kepada yang 

berhak untuk menangani barang temuan yaitu pengurus. 

Namun ada juga sebagian santri yang ia tidak berani untuk mengambil 

barang temuan, dikarenakan masih ragu apakah dirinya mampu memelihara 

barang temuan tersebur sebagaimana semestinya, dan ia juga berfikiran bahwa 

jika tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikawatirkan akan hilang  

atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dipercaya. Hal ini seperti 

apa yang telah dilakukan oleh saudari Tuti Alawiyah: 

Dilihat dari pernyataan di atas yang telah dilakukan oleh saudari Tuti 

Alawiyah  Maka  hukum mengambil barang temuan prespektif Ulama‟ 

Sha>fi’i>yah adalah sunnah jika barang tersebut dikawatirkan tidak diambil oleh 

orang yang tidak dapat dipercaya dan mengambil barang temuan dihukumi 

makruh jika seseorang tersebut ragu tidak mampu untuk menjaga barang temuan 

tersebut. 

Adapun tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengumumkan 

barang temuan. Ulama Sha>fi>’i>yah sepakat bahwa, Setiap barang temuan  itu 

dalam  jumlah  sedikit atau banyak  adalah sama tidak boleh untuk dimakan dan 



65 

 

 

dimiliki kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang 

itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik penemu 

setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya  datang maka harus 

dikembalikan. Mengambil barang temuan (luqa>tah) sangat serupa dengan 

wilayah (menguasai). Jika ia mampu melakukannya dan menunaikankan hak 

Allah atas barang itu maka ia diberi pahala. Sebaliknya jika dia melakukan 

tugasnya terhadap barang milik orang lain yang ditemukan dan diambilnya maka 

ia telah menawarkan dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang. 

Penanganan yang dilakukan oleh pengurus selanjutnya adalah 

mengumumkan barang temuan yang ditelah ditemukan oleh santri melalui 

pengeras suara, dari pengurus mengumumkan barang temuan tersebut seketika 

itu juga dalam satu waktu pengumuman dengan dua kali pengulangan dan hanya 

melalui pengeras suara saja.  

Adapun jangka waktu pengumuman  barang temuan yang ada di Pondok 

Pesantren Darul Huda adalah satu tahun untuk jenis barang temuan yang 

berharga seperti cincin, anting-anting, kalung, jam tangan dan uang. Akan tetapi 

sampai saat ini barang temuan tersebut dari pengurus sendiri belum ada tindak 

lanjut setelah lewat satu tahun, sehingga barang temuan tersebut masih 

menumpuk ditempatnya.  

Dalam hal penanganan barang temuan berupa pakaian terlantar maka dari 

pengurus sendiri yang langsung terjun untuk mengambil pakain-pakain para 
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santri putri yang terlantar dibawah tempat jemuran yang sudah lama tidak 

diambil, sehingga di bawah tempat jemuran terlihat kumuh dan kotor. Maka dari 

itu untuk menanggulangi hal tersebut dari pengurus Pondok bidang kebersihan, 

mengambil pakaian tersebut kemudian dikumpulkan terlebih dahulu selama 

kurang lebih dua minggu, dengan tujuan untuk memberi waktu agar orang yang 

merasa memiliki pakaian tersebut mengambil pakaiannya yang terlantar atau 

hilang di bawah jemuran. Jika dalam jangka waktu yang telah disediakan itu 

habis maka dari pengurus langsung mengambilnya dan dibersihkan (laundry). 

Dan setelah itu akan dilelangkan (jual beli) kepada para santri yang 

membutuhkan. 

Adapun cara pengumuman barang temuan (luqa>tah) adalah sebagai 

berikut:1) Mengenali barang temuan terlebih dahulu, 2) Mengenali sifatnya yang  

membedakan dari barang-barag lain. Agar ketika ada yang datang mengaku 

sebagai pemiliknya, ia dapat menanyakan sifat-sifat tersebut dan dapat 

mengetahui apakah yang datang itu betul-betul pemiliknya atau bukan. Dengan 

begitu, ketika menyerahkannya kepada orang tersebut, ia telah menyerahkannya 

kepada pemiliknya, 3) Mengenali bentuk kantungnya, kalau barang itu punya 

kantong. Mengenali bentuk  talinya, kalau ada talinya. Disamping itu, ia juga 

mengetahui jumlahnya (kalau dapat dihitung), jenis dan macamnya, serta sifat-

sifat yang lain seperti yang sudah disebutkan, termasuk benda yang satu dengan 

benda yang lain.   
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Hal ini  telah sesuai apa yang  dipraktekkan di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak, bahwasanya seorang penemu harus mengetahui terlebih dahulu 

barangnya, jenisnya maupun sifat barang tersebut. Supaya ketika ada seseorang 

yang menanyakan atau mengambil barang temuan tersebut bisa menjelaskannya. 

Seperti yang telah dilakukan  oleh saudari Irma Yosi, ketika ia kehilangan barang 

dan ingin mengambilnya, maka ia harus bisa menjelaskan dengan benar ciri dan 

bentuk dari barang tersebut. 

Cara mengumumkannya barang temuan menurut Ulama‟ Sha>f>i>’i>yah 

adalah untuk minggu pertama, diumumkan dua kali dalam satu hari. Minggu 

kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu kali dalam seminggu sampai pada 

minggu ketuju, kemudian, satu kali dalam satu tahun.  

Adapun tata cara pengumuman barang temuan di Pondok Pesanten Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo yaitu jika terdapat laporan dari santri bahwa ia 

telah menemukan barang, maka santri tersebut jika menemukan barang maka 

langsung datang kekantor dan menyerahkannya kepada pengurus, yang 

menemukan barang tersebut memberikan barang yang ditemukannya kepada 

pengurus dan memberitahukan tempat dimana ia menemukan barang tersebut, 

lalu dari pengurus menindak lanjutinya dengan mengumumkan barang termuan 

itu kepada santri-santri  lewat pengeras suara. Dan pada saat pengumuman hanya 

satu kali waktu dengan dua kali pengulangan. Seperti  yang telah diungkapkan 

oleh saudari Puji Khotimah. 
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Berangkat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh para pengurus 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terkait  barang temuan 

perspektif  Ulama‟ Sha>fi’i>yah. 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa penanganan barang temuan  

yang dilakukan oleh pengurus pondok Pesantren Darul huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, dilihat dari satu sisi sesuai dengan prespektif ulama‟ Sha>fi>’i>yah seperti 

barang temuan berupa kalung, cincin, anting-anting, jam tangan dan uang, itu 

semua termasuk kedalam luqa>tah. Akan tetapi dilihat dari sisi lain seperti barang 

yang terlantar berupa pakaian, itu tidak termasuk kedalam luqa>tah akan tetapi 

masuk pada mal adl-dla>’i. cara pengambilan barang temuan dan juga pada saat 

pengumuman barang temuan telah sesuai dengan prespektif ulama‟ Sha>fi>’i>yah. 

Hanya saja dalam hal pengumuman barang temuan yang dilakukan oleh 

pengurus kurang sering, seharusnya pengumuman dilakukan dengan cara 

mengumumkannya untuk minggu pertama, diumumkan dua kali dalam satu hari. 

Minggu kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu kali dalam seminggu sampai 

pada minggu ketuju, kemudian, satu kali dalam satu tahun. Supaya barang-

barang temuan tersebut bisa ditemukan oleh pemiliknya. 
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B. Analisa  hukum  Jual Beli Barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama’ Sha>fi’i>yah. 

Pada BAB II telah dijelaskan bahwa, barang temuan dapat menjadi hak 

milik penemunya setelah masa pengumuman yang seharusnya berakhir. Apakah 

barang itu masih utuh atau sudah dijual sehinggaa hanya uangnya yang tersisa, 

sesuai praktik yang  telah disebutkan. Setelah menjadi  hak milik, penemu 

menjadi penjaminnya. Apabila pemiliknya  muncul, ia didenda sesuai harga 

barang sewaktu ia memilikinya.  

Seperti dalam hadith Nabi Muhammad SAW. 

 ِِ َا ال ِِ ِ َوَسلَم ِفيَها ِماَئُة ِديَاٍر َفأَتَ ْيُت  ُ َعَلْي ِ َصلى الل ِِ َوَجْدُت ُصرةا َعَلى َعْهِد ال
َها َحْوًا  ُُ أَتَ ْيُت فَ َقاَل َعِرف ْ تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ِ َوَسلَم فَ َقاَل َعِرف ْ ُ َعَلْي َصلى الل

ُ الراِبَعَة فَ َقاَل اْعِرْف  ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  َها َحْوًا فَ َعرف ْ ُ فَ َقاَل َعِرف ْ ُُ أَتَ ْيُت تُ َها َحْوًا  فَ َعرف ْ
َا ِِ ا فَِإْن َجاَء َصاِحبُ َها َوِإً اْسَتْمِتْع  َ ا َوِوَعاَء َ  ِعدتَ َها َووَِكاَء

Artinnya:  Di zaman Nabi shallallahu „alaihi wasallam aku pernah menemukan 
bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka 
Beliau berkata: “Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu 
tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi 

lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. 
Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi 

Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka 
aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk 

yang keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan 
bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai 

pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka 

nikmatilah. 
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Kepemilikan itu dapat dinyatakan dengan pernyataan yang tegas, seperti  

ucapan “saya memilikinya”  atau secara denotasi  saja, seperti “saya 

mengambilnya” dan sebagainya, yang disertai niat. Menurut sebuah pendapat, 

penemu langsung memilikinya begitu masa wajib mengumumkan berakhir, tanpa 

pernyataan dari penemu dan barang temuan masih terjaga. 

Berangkat dari praktek jual beli barang temuan yang ada di Pondok 

Pesantren Darul Huda, pakaian yang sudah dikumpulkan dibiarkan masih 

ditempat jemuran, dengan tujuan agar santri bisa menacari pakaian mereka. 

Kemudian setelah dua minggu, jika pakaian tersebut masih ada ditempat 

pengumpulan itu, maka pengurus akan mengambil dan menjualnya, hasil dari 

penjualan pakaian-pakaian tersebut digunakan untuk oprasional kebersihan 

pondok, seperti untuk membeli alat-alat kebersihan, sabun, perselen dan lain-lain. 

Untuk jenis barang temuan berupa pakaian yang terlantar, jangka 

waktunya kurang lebih dua minggu karena diqiyaskan dengan luqa>tah yang 

berupa barang yang bisa dimakan, adakalanya bisa rusak dalam waktu singkat, 

seperti berupa makanan, daging bakar, dan kurma yang masih basah.orang yang 

menemukan luqa>tah semacam ini boleh memilih, untuk memakannya dengan 

mengganti harganya, atau menjualnya lalu menyimpan uang penjualannya. 

Jual beli barang temuan berupa pakaian terlantar yang dilakukan oleh 

pengurus kebersihan di Pondok putri Darul Huda sebagai upaya untuk 
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menanggulangi semakin banyaknya pakaian terlantar yang berada dibawah 

tempat jemuran sehingga mengganggu kebersihan Pondok. 

 Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli barang temuan tersebut 

adalah dibolehkan dan telah sesuai dengan prespektif Ulama Sha>fi>’i>yah dengan 

syarat waktu pengumuman telah habis atau berakhir, dan jika suatu saat pemilik 

mengambil atau memintanya maka ia wajib memberikannya  kembali   meskipun  

masih dalam dalam bentuk barang ataupun sudah dalam bentuk  uang. Hal itu 

dilakukan demi untuk kemaslahatan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian tentang penanganan barang temuan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo prespektif Ulama‟ Sha>fi’i>yah dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Penangan barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, dilihat dari satu sisi telah sesuai dengan prespektif  Ulama‟ 

Sha>fi’i>yah, seperti barang temuan berupa kalung, cincin, anting-anting, jam 

tangan dan uang, itu semua termasuk kedalam luqa>tah. Akan tetapi dilihat 

dari sisi lain seperti barang yang terlantar berupa pakaian, itu tidak termasuk 

kedalam luqa>tah akan tetapi masuk pada mal adl-dla>’i. cara pengambilan 

barang temuan dan juga jangka waktu pengumuman barang temuan telah 

sesuai dengan prespektif ulama‟ Sha>fi>’i>yah.   

2.  Pelaksanaan jual beli barang temuan yang dilakukan oleh pengurus Pondok 

Pesantren Daarul Huda Mayak Tonatan ponorogo tersebut dibolehkan dan 

telah sesuai dengan prespektif Ulama Sha>fi>’i>yah dengan syarat waktu 

pengumuman telah habis atau berakhir, dan jika suatu saat pemilik 

mengambil atau memintanya maka ia wajib memberikannya kembali 

meskipun masih dalam berbentuk barang maupun sudah dalam bentuk uang.  
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B. Saran 

Dari hasil penelitiaan yang telah penulis lakukan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, maka penulis menyarankan: 

1.  Dalam hal penanganan barang temuan yang telah dilakukan oleh pengurus 

sudah sesuai apa yang diterapkan oleh Ulama Sha>fi’i>yah, akan tetapi 

sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar barang-barang temuan tersebut bisa 

kembali pada pemiliknya dan sebaiknya dari pengurus ada solusi lebih lanjut 

ketika barang-barang temuan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya. 

Sehingga barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak menumpuk 

ditempat penyimpanan. 

2.  Terkait dengan pelaksanaan jual beli barang temuan seharus pengurus, dalam 

mengumumkan bahwa mau diadakannya pelelangan (jual beli) harus diulang-

ulang sehingga seluruh santri bisa mengetahui adanya pelelangan pakaian. 
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