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ABSTRAK 

Dalam kehidupan keseharian masyarakat di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, gadai merupakan sebuah tradisi 
yang amat populer dan sangat sering dilakukan oleh masyarakat dusun tersebut. 
Tradisi gadai yang ada di Dusun tersebut ialah dengan datangnya si A yang akan 
menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan 
pinjaman uang sebesar berapa luas tanah yang akan digadaikan. dengan memberikan 
batasan waktu pengambilan sawah sebagai barang jaminan ialah setelah dua kali 
masa panen. atau dalam jangka waktu satu tahun.  

 
Hal inilah yang mendorong kami selaku penyusun untuk melakukan 

penelitian terkait masalah praktek gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, untuk dikaji dan dianalisa dalam 
tinjauan hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang pasti 
mengenai praktek gadai tanah sawah tersebut dan juga untuk mengetahui tinjauan 
hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah. Dalam penelitian kami ini 
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode interview 
ataupun wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang 
kami gunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu dengan mengkaji data yang 
ada di masyarakat di Dusun Cirapuan untuk kemudian kami analisis berdasarkan 
norma-norma yang terkandung dalam hukum islam. Dalam penelitian ini yang 
menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Dusun 
Cirapuan Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran. 

 
Namun setelah dilakukan penelitian ini, kami menghasilkan kesimpulan 

bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai 
dengan norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada 
pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah 
sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang 
memiliki tanah sawah tersebut. 
Kata kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Sistem, Gadai  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Manusia adalah mahluk sosial, yaitu 

mahluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat, karena memang manusia 
merupakan mahluk yang tidak dapat 
memenuhi kabutuhan hidup secara 
mandiri. Sebagai mahluk sosial, dalam 
hidupnya manusia memerlukan adanya 
manusia-manusia lain yang bersama-sama 
hidup dalam masyarakat, yang saling 
bahu-membahu dan saling tolong 
menolong dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat 
manusia selalu berhubungan dengan 
manusia lain, disadari atau tidak hal 
tersebut merupakan upaya manusia untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Pergaulan hidup tempat setiap orang 
melakukan perbuatan dalam hubungannya 
dengan orang lain disebut sebagai praktek 
muamalah ( Basyir, 2000: 11). 

Masalah muamalah selalu dan akan 
terus berkembang, sesuai dengan 
perkembangan zaman, karena memang 
agama Islam itu sendiri merupakan agama 
yang dinamis bagi seluruh zaman. Hal 
tersebut karena Islam itu sendiri 
merupakan agama rahmatan lil alamin, 
dan merupakan agama samawi yang 
terakhir turun bagi manusia hingga akhir 
zaman. Namun perlu diperhatikan agar 
perkembangan tersebut tidak 
menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup 
pada pihak tertentu yang disebabkan oleh 
adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari 
pihak lain.  

Islam adalah agama yang memberi 
pedoman hidup kepada manusia secara 
menyeluruh, meliputi segala aspek 
kehidupan dari hal yang terkecil, sampai 

hal yang terbesar semuanya terdapat 
dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal 
tersebut meliputi segala aspek 
kehidupannya yang mencakup aspek-
aspek aqidah, muamalah, akhlak dan 
kehidupan bermasyarakat menuju 
tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan 
jasmani, baik dalam kehidupan 
individunya, maupun dalam kehidupan 
masyarakatnya (Suparman, 2001 : 66) 

Agama Islam mengajarkan bagi para 
pemeluknya agar tidak seperti hidup 
sendiri, namun Islam mengajarkan 
indahnya tolong menolong kepada 
sesama manusia, terlebih terhadap 
saudara seiman. Sebagai aktualisasi 
keimanan kita dalam menjalankan ibadah 
ghiru mahdhoh maka orang yang kaya 
harus menolong orang yang miskin, yang 
mampu harus menolong yang kurang 
mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa 
berupa pemberian dan juga bisa berupa 
pinjaman. 

Dalam bentuk pinjam-meminjam, 
hukum Islam menjaga kepentingan 
kreditur, jangan sampai ia dirugikan. 
Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta 
barang dari debitur  sebagai jaminan 
utangnya. Sehingga apabila debitur itu 
tidak mampu melunasi pinjamannya, 
maka barang jaminan tersebut boleh 
dijual oleh kreditur, untuk kemudian 
uangnya dapat dipakai untuk melunasi 
utang debitur. Jika uang hasil penjualan 
dari barang jaminan tersebut masih 
memiliki sisa, maka uang tersebut harus 
dikembalikan kepada debitur sebagai 
pemilik barangnya. Konsep tersebut 
dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah 
rahn atau gadai (Hadi, 2003:1-3) 

Secara bahasa, gadai atau rahn 
adalah “ats-tsubut wa ad-dawam” yang 
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berarti “tetap” dan “kekal”, seperti 
dalam kalimat “maun rahin”, yang 
berarti “air yang tenang”. Pengertian 
“tetap” dan “kekal” dimaksud, 
merupakan makna yang tercakup dalam 
kata al-habsu, yang berarti menahan, atau 
secara garis besar pengertian gadai 
menurut bahasa ialah menjadikan suatu 
barang yang bersifat materi sebagai 
pengikat utang ( Zainuddin,2008: 1 ). 

Sedangkan pengertian gadai secara 
istilah menurut Ahmad Azhar Basyir rahn 
adalah  “perjanjian menahan suatu barang 
sebagai tanggungan utang, atau 
menjadikan suatu benda bernilai menurut 
pandangan syara’ sebagai tanggungan 
marhun bih, sehingga dengan adanya 
tanggungan utang itu seluruh atau 
sebagian utang dapat diterima ( 
Zainuddin,2008: 1 ). 

Muhammad Syafi’i Antonio dalam 
bukunya menjelaskan (Zainuddin,2008: 
3) gadai syari’ah adalah menahan salah 
satu harta milik nasabah, sebagai barang 
jaminan atas utang atau pinjaman yang 
diterimanya, dan barang tersebut 
memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak 
yang menahan atau menrima gadai 
memperolah jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagian 
utangnya. 

Gadai atau rahn merupakan salah 
satu bentuk perwujudan dari muamalah 
yang di syari’atkan oleh Allah 
berdasarkan firmannya dalam surat al- 
Baqoroh ayat 283 yang berbunyi : 
َوِإن ُآنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َآاِتبًا 
َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا 
َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه 

َوَال َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم 
 ّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌمَقْلُبُه َوال

Artinya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya. dan janganlah kamu (para 
saksi)menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya. dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan(Q.S. al- Baqoroh 2:283). 

Harun dalam buku fiqh muamalah 
bagian II (2003: 40) menjelaskan ayat di 
atas secara eksplisit menyebutkan 
“barang tanggungan yang dipegang (oleh 
orang yang berhutang)”. Dalam dunia 
financial, barang tanggungan biasa 
dikenal sebagai jaminan (collateral) atau 
objek pegadaian. Jadi dari ayat diatas 
dapat diketahui bahwa Allah 
memerintahkan kepada pihak –pihak 
yang mengadakan perjanjian saat dalam 
perjalanan tetapi tidak mampu 
menyediakan seseorang yang bertugas 
mencatat perjanjian tersebut, utuk 
memperkuat adanya perjanjian tersebut, 
pihak yang berhutang harus menyerahkan 
barang gadai kepada pihak yang 
menghutangi. Ini dilakukan agar mampu 
menjaga ketenangan hatinya, sehingga 
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tidak  menghawatirkan atas uang yang 
diserahkan kepada rahin. 

Gadai merupakan salah satu katagori 
dari perjanjian utang piutang untuk suatu 
kepercayaan dari orang yang berpiutang, 
maka orang yang berutang menggadaikan 
barangnya sebagai jaminan terhadap 
utangnya itu. Sedangkan status barang 
tersebut masih merupakan milik dari 
orang yang berhutang atau orang yang 
menggadaikan (kreditur). Praktek gadai 
seperti ini telah ada sejak zaman 
Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun 
pernah melakukannya, sebagaimana yang 
diterangkan dalam hadist di bawah ini : 

َحدََّثَنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد 
َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َذَآْرَنا ِعْنَد ِإْبَراِهيَم 

َعْن الرَّْهَن ِفي السََّلِم َفَقاَل َحدََّثِني اْلَأْسَوُد 
َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهوِديٍّ 

 ِإَلى َأَجٍل َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Mu'alla 
bin Asad telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada 
kami Al A'masy berkata; Kami 
membicarakan tentang gadai dalam jual 
beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim 
maka dia berkata, telah menceritakan 
kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli 
makanan dari orang Yahuid yang akan 
dibayar Beliau pada waktu tertentu di 
kemudian hari dan Beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju 
besi ( Hadist  riwayat Imam al- Bukhori 
No: 1926 ). 

 

Dalam masalah gadai, Islam 
mengaturnya seperti yang telah 
diungkapkan oleh ulama fiqh, baik 
mengenai rukun, syarat, dasar hukum 
maupun tentang pemanfaatan barang 
gadai oleh penerima gadai yang semua itu 
dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. 
Namun dalam pelaksanaannya sendiri, 
tidak menutup kemungkinan akan adanya 
penyimpangan dalam akad maupun 
pemanfaatan barang jaminan dari aturan 
yang telah ada dalam hukum Islam. 

Selanjutnya penyusun akan 
menggambarkan pelaksanaan praktek 
gadai tanah sawah yang ada di Dusun 
Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan 
Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. 
Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat 
Dusun setempat menggadaikan tanah 
sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-
mata karena adanya kebutuhan yang 
sangat mendesak dan memerlukan dana 
secepatnya,sedangkan satunya-satunya 
barang yang memiliki nilai ekonomis 
yang lumayan tinggi yaitu dengan cara 
menggadaikan sawah mereka. Sedangkan 
proses gadai sawah tersebut dilakukan 
dengan sangat sederhana, dengan 
datangnya si A yang akan menggadaikan 
tanah sawahnya kepada si B seseorang 
yang akan memberikan pinjaman. 

 Masyarakat di Dusun Cirapuan Desa 
Sindang jaya biasanya menggadaikan 
tanah sawahnya kepada kerabat atau 
famili ataupun kepeda tetangganya 
sendiri. Dengan waktu pengembalian 
uang pinjaman (utang) minimal biasanya 
untuk dua kali masa tanam dan panen 
padi. Namun jika pihak penggadai (rahin) 
telah mampu mengembalikan uang 
pinjaman pada waktu panen pertama, jika 
memang dalam aqad telah disepakati, 
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maka tanah akan digarap kembali oleh 
pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang 
unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai 
di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya 
yang sampai hingga beberapa tahun, atau 
bahkan mungkin puluhan tahun.  

Selama rahin belum dapat 
mengembalikan uang pinjaman, maka 
selama itu pula murtahin berhak atas 
penggarapan lahan sawah tersebut. 
Kemudian pada saat transaksi gadai itu 
dilaksanakan kedua belah pihak tidak 
menghadirkan saksi karena antara 
penggadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin) sudah saling percaya. 
Penghadiran saksi baru dilaksanakan jika 
kasusnya si A menggadai sawah kepada 
si B, setelah jatuh waktu tempo 
pembayaran ternyata si A belum memiliki 
uang tebusan, padahal B juga sangat 
memerlukan uang tersebut. Oleh karena 
itu B menggadaikan lagi sawah tersebut 
kepada C atas persetujuan oleh si A dan 
dihadiri saksi-saksi 

Tradisi yang ada dan berlaku di sana 
ialah : tanah seluas 370 m2 (100 ubin 
sebutan bagi warga Dusun Cirapuan) 
dihargakan dengan harga gadai sejumlah 
20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) untuk 
masa penggarapan sawah 2 kali masa 
panen. Namun jika belum dapat 
mengembalikan tebusan, maka sawah 
tersebut masih dalam haq penerima gadai. 
Bentuk pinjaman yang demikian tentunya 
bisa merugikan salah satu pihak dan 
biasanya yang paling meresa dirugikan 
adalah pihak penggadai, karena tanah 
sawah yang dijadikan sebagai jaminan 
hutang dikuasai oleh murtahin beserta 
hasilnya. 

Pada saat rahin melakukan transaksi 
gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan 

karena mau tidak mau ia harus ridha 
dengan ketentuan yang diberikan oleh 
murtahin berkaitan dengan lama waktu 
penggarapan lahan sawah tersebut. 
Sedangkan dalam bermuamalah sendiri 
Islam mengajarkan untuk dilakukan atas 
dasar suka rela tanpa mengandung unsur 
paksaan dan yang perlu diperhatikan 
adalah harus memelihara nilai-nilai 
keadilan jangan sampai mengambil 
kesempatan dalam kesempitan serta 
menghindarkan unsur-unsur 
penganiayaan. 

Hal inilah yang kiranya mendorong 
penyusun untuk mengadakan penelitian 
lebih mendalam terhadap praktek gadai 
tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa 
Sindang jaya Kecamatan Mangunjaya 
Kabupaten Pangandaran. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam terhadap akad 
gadai sawah dan pemanfaatan terhadap 
jaminan gadai berupa tanah sawah yang 
ada di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya 
Kecamatan Mangunjaya Kabupaten 
Pangandaran. 
C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu: 
1. Teoritis 

Sebagai kajian dan sumbangan 
pemikiran akademik secara teoritis 
maupun konseptual berkenaan dengan 
ilmu di bidang ekonomi syariah terkhusus 
dalam kajian akad dan praktek 
penggadaian tanah sawah yang 
bermasalah. Sehingga diharapkan 
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nantinya mampu mengembangakan 
khazanah keilmuan dibidangnya dan 
bahan penelitian selanjutnya. 
2. Praktis 

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
para pihak yang melakukan transaksi 
gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan 
Desa Sindang Jaya, terutama dalam hal 
transaksi gadai agar dapat menjalankan 
sesuai dengan hukum Islam. 

 
LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Gadai 

Pengertian gadai secara bahasa, yaitu 
berasal dari sebuah bentuk masdar dari 
kata  -   رهنا رهن      –يرهن  ( Yunus, 
1989:149 ) yang artinya menggadaikan 
atau menangguhkan. Sedangkan 
dikalangan para ulama sepakat dalam 
merumuskan gadai dari segi bahasa 
memiliki dua makna yaitu Secara bahasa, 
gadai atau rahn adalah “ الثبت و الدوام” yang 
berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam 
kalimat “ماء رهن”, yang “berarti air yang 
tenang”. Pengertian “tetap” dan “kekal” 
dimaksud, merupakan makna yang 
tercakup dalam kata الحبس, yang berarti 
menahan. Atau secara garis besar 
pengertian gadai menurut bahasa ialah 
menjadikan suatu barang yang bersifat 
materi sebagai pengikat utang ( 
Zainuddin,2008: 1 ). 

Sedangkan pengertian gadai secara 
istilah, para ulama memiliki berbagai 
pendapat, salah satunya pendapat Sayyid 
Sabiq yang mengemukakan bahwa gadai 
ialah: 

يطلق الرهن في اللغة على الثبوت : تعريفه
فمن االول .الحبس والدوام، آما يطلق على

ومن  .ودائمة نعمة راهنة، أي ثابتة: قولهم

آل نفس بما آسبت : " الثاني قوله تعالى
وأما .أي محبوسة بكسبها وعملها" رهينة 

فقد عرفه العلماء بأنه جعل : معناه في الشرع
عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة 
بدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ 

فإذا استدان شخص دينا  .بعضه من تلك العين
وجعل له في نظير ذلك الدين من شخص آخر 

عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه 
ويقال لمالك  .دينه، آان ذلك هو الرهن شرعا

، ولصاحب الدين "راهن : " العين المدين
الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير 

آما يقال للعين المرهونة " مرتهن : " دينه
: ص  ،3: جزء : المرجع ( ".رهن : " نفسها
فقه السنة سيد سابق دار الكتاب  153-154

الثالثة، : لبنان الطبعة –العربي، بيروت 
 م 1977 - هـ 1397

 Maksudnya ialah menjadikan 
barang yang mempunyai nilai harta 
menurut pandangan syara’ baik yang 
bergerak maupun yang tetap sebagai 
jaminan hutang, sehingga orang yang 
bersangkutan boleh mengambil seluruh 
atau sebagian hutang dan dibolehkan 
mengambil sebagian manfaat barang 
tersebut untuk mengganti biaya dari 
perawatan dan pengurusan barang 
tersebut, jika memang barang yang 
dijadikan jaminan membutuhkan biaya 
perawatan ( Zainuddin, 2008:2 ). 

Sedangkan pengertian yang lain yang 
dikemukakan oleh ulama Hanabilah, 
terdapat dalam kitab al-mugny yang 
disusun oleh Imam Ibnu Qudamah 
sebagai berikut: 

 ْنِم ْيِف ْوَتْسَيِل ٍنْيَدِب ٌةَقْيِثَو ُلَعْجَي ْيِذالَّ اُلَمْلَا
 ِهْيَلَع َوُه ْنمَِّم ِهِئاَفْيِتْسِا َرذََّعَت ْنَا ِهِنَمَث

Artinya : suatu benda yang dijadikan 
kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi 
dari harganya, bila yang berutang tidak 
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sanggup membayar utangnya ( 
Zainuddin, 2008:2). 

Pengertian  lain juga telah 
dikemukakan oleh para Ulama Syafi’iah 
yang mendefinisikan gadai sebagai 
berikut : 

ي ِفْوَتْسَي ِنْيَدِب ُةَقْيِثا َوَهُعْيَب ُزْوُجَي َنْيَع َلَعَج
 ِهاِنو َفُرذََّعَت َدْنا ِعَهْنِم

Artinya: menjadikan suatu barang yang 
biasa dijual sebagai jaminan hutang 
dipenuhi dari harganya, bila yang 
berhutang tidak sanggup membayar 
hutangnya (Zainuddin, 2008:2). 

Menurut Ahmad Azhar Basyir 
pengertian gadai secara istilah ialah: 

 Rahn adalah perjanjian menahan 
suatu barang sebagai tanggungan utang, 
atau menjadikan suatu benda yang 
bernilai menurut pandangan syara’ 
sebagai tanggungan marhun bih, sehingga 
dengan adanya tanggungan utang itu 
seluruh atau sebagian utang dapat 
diterima ( Basyir, 1983:50 ) 

 
Dari definisi-definisi di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksudkan dengan gadai adalah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai 
harta menurut syara’ sebagai jaminan 
hutang, dalam arti seluruh hutang atau 
sebagiannya dapat diambil, sebab sudah 
ada barang yang menjadi jaminan. Jadi 
ketika salah satu pihak yang bersangkutan 
tidak mampu untuk membayar hutangnya, 
atau yang bersangkutan melakukan wan 
prestasi, maka barang yang dijadikan 
sebagai jaminan (collateral) tersebut 
dapat dijual ataupun dilelang untuk 
mendapatkan uang guna membayar 
hutang tersebut. 

Gadai menurut syari’at Islam berarti 
penahanan atau pengekangan, terhadap 

barang jaminan, sehingga dengan aqad 
gadai-menggadai kedua belah pihak 
mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab bersama, yang mempunyai hutang 
bertanggung jawab melunasi hutangnya, 
dan orang yang berpiutang bertanggung 
jawab menjamin dan menjaga keutuhan 
barang jaminan. Dan bila hutang tersebut 
telah dilunasi, maka penehanan atau 
pengekangan oleh sebab aqad itu menjadi 
lepas, sehingga dalam pertanggung 
jawaban orang yang menggadaikan dan 
orang yang menerima gadai bebas dari 
tanggung jawab masing-masing. 
B. Dasar Hukum Gadai 

 Gadai atau menyerahkan 
tanggungan itu hukumnya dibolehkan, 
sebagaimana hukum jual beli, yang 
terdapat dalam Firman Allah pada surat 
al- Baqoroh ayat yang ke 283 yang 
berbunyi : 

ُآنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َآاِتبًا َفِرَهاٌن َوِإن 
مَّْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي 
اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه َوَال َتْكُتُموْا 
َما الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلُه ِب

 َتْعَمُلوَن َعِليٌم
Artinya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya. dan janganlah kamu (para 
saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, 
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maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya. dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 Dengan dasar hukum ayat di atas, 
para ulama sepakat bahwa gadai itu 
dibolehkan, dalam keadaan bepergian. 
Karena disaat seseorang bepergian 
jaminan merupakan suatu hal yang sangat 
praktis jika dibandingkan dengan harus 
mendatangkan seorang penulis. 

 Pada zaman Rasulullah SAW  pun 
praktek gadai seperti ini telah ada, dan 
beliau sendiri pun pernah melakukannya 
sebagaimana hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhori di bawah ini : 

ُن َأَسٍد َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدََّثَنا َحدََّثَنا ُمَعلَّى ْب
اْلَأْعَمُش َقاَل َذَآْرَنا ِعْنَد ِإْبَراِهيَم الرَّْهَن ِفي 
السََّلِم َفَقاَل َحدََّثِني اْلَأْسَوُد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
اللَُّه َعْنَها َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

ًما ِمْن َيُهوِديٍّ ِإَلى َأَجٍل َوَرَهَنُه اْشَتَرى َطَعا
 ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد

Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Mu'alla 
bin Asad telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada 
kami Al A'masy berkata; Kami 
membicarakan tentang gadai dalam jual 
beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim 
maka dia berkata, telah menceritakan 
kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli 
makanan dari orang Yahudi yang akan 
dibayar Beliau pada waktu tertentu di 
kemudian hari dan Beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju 
besi (Imam Bukhori :1926). 

Hadits ini merupakan dasar bagi 
para ulama yang membolehkan gadai 
dalam keadaan mukim (tidak bepergian). 
Karena peristiwa itu terjadi ketika Nabi 

berada ditempat dan tidak sedang 
bepergian. Dan dari hadits di atas juga 
dapat difahami bahwa agama Islam tidak 
membeda-bedakan antara orang muslim 
dan non muslim dalam bidang muamalah, 
maka seorang muslim tetap wajib 
membayar utangnya sekalipun kepada 
non-Muslim( Suhendi, 2007:107 ). 

Sementara itu Mujahid, ad-Dahak 
dan ahli Zhahiri hanya membolehkan 
gadai saat seseorang dalam keadaan safar 
(bepergian), bukan ketika seseorang 
sedang mukim. Hal ini berdasarkan zahir 
ayat 283 al-Baqoroh di atas. Namun, 
hadits Rasulullah SAW di atas menentang 
pendapat mereka (Al-Faifi, 2010:297). 
Hal ini karena sunnah berfungsi sebagai 
bayan tafsir (penjelas dari hukum-hukum 
yang belum ada dalam al-Qur’an) yang 
menjelaskan bahwa gadai adalah cara 
mendapatkan rizki yang halal, maka 
hadist nabi banyak yang menerangkan 
perinciannya, misalnya mengenai biaya 
dan pemanfaatan barang gadai, baik 
berupa barang bergerak maupun barang 
tidak bergerak (tetap). 

Dalam hadits yang lain Imam 
Bukhori juga meriwayatkan hadist 
berkenaan tentang pemanfaatan barang 
gadai seperti tertera dibawah ini : 

 
 َعْن َعاِمٍر َعْن َزَآِريَّاُء َحدََّثَنا ُنَعْيٍم َأُبو َحدََّثَنا
 اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي
 ِبَنَفَقِتِه ُيْرَآُب الرَّْهُن َيُقوُل َآاَن َأنَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه

 َمْرُهوًنا َآاَن ِإَذا الدَّرِّ َلَبُن َوُيْشَرُب
Artinya : Telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan 
kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari 
Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW 
bersabda: "Sesuatu (hewan) yang 
digadaikan boleh dikendarai untuk 
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dimanfaatkan, begitu juga susu hewan 
boleh diminum bila digadaikan".(Imam 
Bukhori : 2328) 

Sebagaimana yang telah dikatakan 
oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa pada 
dasarnya segala bentuk muamalah ialah 
boleh dilakukan kecuali yang ditentukan 
atau dilarang oleh al-Qur’an dan 
sunnah.(Basyir, 2000:15). 
َاْلَاْصُل ِفي ْاَالْشَياِءاْلِأَباَحُة َحتَّي َيُقْوَم الدَِّلْيُل 

 َعَلى النَّْهِي
 

Artinya : 
Asal dari segala sesuatu ialah mubah 
(boleh) sehingga ada dalil yang melarang 
( Zaidan,2008:227). 
 

Dari uraian di atas, dapat ditarik 
sebuah pemahaman sumber hukum pada 
ranah muamalah ialah al-Qur’an dan 
Sunnah, selain manusia diperbolehkan 
juga untuk mengatur bentuk muamalah 
apapun yang berkembang dimasyarakat 
dengan catatan bentuk muamalah tersebut 
tidak bertentangan dengan dalil atau nas-
nas al-Qur’an dan Sunnah. 

Sumber hukum gadai, selain 
kedua sumber di atas yang diperbolehkan 
untuk dijadikan pegangan adalah adat 
istiadat yang merupakan kebutuhan 
masyarakat yang bersifat positif yang 
sesuai dengan jiwa al-Qur’an dan Sunnah, 
sebagaimana dalam sebuah kaidah 
dirumuskan : 

 َاْلَعَداُة اْلُمَحكََّمُة
Artinya : 
Adat itu menjadi hukum ( Zaidan 
2008:133). 

 
Jadi jika disuatu tepat atau wilayah 

memiliki suatu adat yang tidak 
bertentangan dengan nash-nash al Qu’an 

maupun al hadist, maka adat tersebut 
dapat menjadi sebuah hukum. 
C. Hikmah Gadai (Ar-Rahn) 

Setiap manusia dilahirkan dengan 
keadaan takdir yang berbeda-beda tentang 
ketentuan rizkinya, ada orang yang 
ditakdirkan menjadi orang yang kaya 
raya, ada yang biasa-biasa saja, dan ada 
juga orang yang miskin. Sehingga satu 
sama lain saling membutuhkan. Namun 
terkadang pada waktu tertentu seseorang 
sangat terdesak dan sangat membutuhkan 
uang untuk menutupi kebutuhan-
kebutuhannya yang sangat mendadak, 
misalnya karena sakit, ataupun terkena 
musibah.  

Tatkala seseorang tak mendapatkan 
orang lain yang dapat membantunya 
menyelesaikan masalah tersebut, maka 
orang tersebut mendatangi dan mencari 
orang lain yang akan membeli barang 
yang ia miliki untuk mendapatkan uang 
yang ia butuhkan. Hai itu bisa dengan 
cara berhutang, atau meminjam dengan 
kesepakatan tertentu, yaitu memberikan 
jaminan gadai kepada pihak pemberi 
hutang hingga ia melunasi hutangnya. Hal 
ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan 
kepada pihak yang memberikan 
pinjaman.  

Oleh karena itu Allah mensyariatkan 
Ar-Rahn (gadai) untuk kemaslahatan 
orang  yang menggadaikan (Rahin), 
pemberi hutang (Murtahin) dan 
masyarakat.  

Untuk yang menggadaikan (Rahin), 
ia mendapatkan keuntungan sehingga 
dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga 
dia bisa menyelamatkan dirinya dari 
krisis yang sedang dihadapi. Bahkan 
dengan hasil pinjaman utang tersebut dia 
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bisa menggunakannya sebagai modal 
usaha sehingga dia akan mendapatkan 
keuntungan dan hasil dari usaha yang ia 
tekuni.  

 Sedangkan pihak pemberi hutang 
(Murtahin), ia menjadi tenang dan merasa 
aman atas haknya dan mendapatkan 
keuntungan syar’i  bila ia berniat baik 
maka mendapatkan pahala dari Allah. 
Sebagai mana dalam al-Qur’an 
disebutkan dalam surat al- Maidah ayat 
dua (2) : 

ْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى َوَتَعاَوُنوْا َعَلى ا
 اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya. 

Dalam ayat di atas Allah 
memerintahkan manusia dalam hal 
kebaikan yang mendatangkan 
kemaslahatan. Adapun kemaslahatan 
yang terkandung dalam pensyari’atan 
gadai  yaitu memperluas interaksi 
perdagangan dan saling memberikan 
kecintaan dan kasih sayang diantara 
manusia, karena peminjaman dengan Ar-
Rahn ini termasuk kategori tolong 
meniolong  dalam kebaikan dan  takwa. 
Disana terdapat manfaat  yang  menjadi 
solusi dalam menyelesaikan suatu krisis. 
Sehingga orang yang sedang mengalami 
kesulitan dalam hal keuangan, dia dapat 
dipermudah dengan adanya gadai 
tersebut. 

1. Subyek dan Tempat Penelitian 
Subyek penelitian ini difokuskan 

terhadap masyarakat yang ada di 

Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya 
Kecamatan Mangunjaya kabupaten 
Pangandaran Jawa Barat. 

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 
Menurut Lukman Hakim (2004: 95) 

observasi merupakan  pengamatan dan 
pencatatan suatu obyek, secara 
sistematik fenomena yang diselidiki. 
Observasi dilakukan dengan 
mengamati dan mencatat kegiatan 
praktek gadai sawah di Dusun 
Cirapaun Desa Sindangjaya kecamatan 
Mangunjaya kabupaten Pangandaran. 

b. Wawancara/Interview 
Sukandaarrumidi menjelaskan 

(2008: 45) wawancara adalah suatu  
proses Tanya jawab secara lisan antara 
interviewer/orang yang menginterviw 
dengan interviewee/orang yang 
diinterview. Proses ini dilakukan 
dengan cara kontak langsung dimana 
penulis akan berhadapan dengan 
pihak-pihak yang terkait seperti para 
pihak penggadai sawah dan para tokoh 
masyarakat di Dusun 
Cirapuan,wawancara akan dilakukan 
dengan mengambil informan dari 
pihak penggadai(rahin) dan penerima 
gadai (murtahin) masing-masing 7 
informan di Dusun Cirapuan.selain 
kontak langsung, komunikasi juga 
dapat dilakukan dengan cara tidak 
langsung yaitu melalui telepon dan 
handpone. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang 
berkenaan dengan subjek penelitian. 

c. Dokumentasi 
Dokumentasi yang penyusun 

maksudkan adalah usaha pengumpulan 
data yang didapat dengan cara 
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mengumpulkan dokumen-dokumen 
yang ada seperti buku-buku atau 
tulisan-tulisan serta monografi desa 
yang terdapat dalam agenda maupun 
arsip yang ada dilokasi tersebut. 

3. Sumber Data 
Untuk mempermudah menghadapkan 

permasalahan dalam penelitian ini, 
maka penulis mengumpulkan data 
yang terdiri dari (Anwar, 2010: 91): 

a. Data primer: data tangan pertama: 
data yang diperoleh langsung dari 
subjek penelitian dengan 
mengenakan alat pengukuran atau 
alat pengambilan data langsung 
pada subjek sebagai sumber 
informasi yang dicari. Berupa 
observasi dan wawancara 
(interview). 

b. Data Sekunder: data tangan kedua: 
data yang yang diperoleh lewat 
pihak lain, tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti dari subjek 
penelitian. Berupa data 
dokumentasi, data laporan yang 
telah tersedia, artikel, jurnal dan 
buku-buku yang mendukung 
pembangunan teoritis. 

4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisis yang 
ciri-cirinya akan diduga. Dalam 
penelitian ini yang akan menjadi 
populasi adalah para penggadai (rahin) 
dan penerima gadai (murtahin) yang 
ada di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya. Desa Sindangjaya sendiri 
ialah merupakan sbuah Desa yang 
menjadi bagian dari Kabupaten 
Pengandaran yang belum lama 
memekarkan diri dari Kabupaten 
Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 7000 
jiwa yang berasal dari masyarakat asli 
dan pendatang yang menetap di Desa 
tersebut. Sedangkan mata pencaharian 
penduduk setempat rata-rata ialah 
sebagai petani dengan jumlah kurang 
lebih hampir 3000 jiwa sedangkan 
sisanya sekitar 4000 jiwa ialah sebagai 
pedagang, buruh, pelajar, dan pegawai. 

Sedangkan metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah simple 
random sampling, yaitu cara 
pengambilan sampel yang dilakuakan 
secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi yang 
dijadikan objek penelitian. Penelitian 
ini mengambil sampel dari populasi 
yaitu penggadai dan penerima gadai 
yang ada di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya 
Kabupaten Pangandaran yang 
berjumlah 7 informan. Penyusun 
menggunakan non-random sampling 
karena tidak semua populasi 
melaksanakan praktek gadai tanah 
sawah. 

 
5. Teknik Analisis Data 

Yaitu cara bagaimana data yang 
sudah diperoleh dan terkumpul 
kemudian dianalisa sehingga 
menghasilkan sebuah kesimpulan. 
Adapun analisis data yang akan 
digunakan oleh penyusun ialah metode 
kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data tanpa menggunakan 
perhitungan angka-angka melainkan 
menggunakan sumber informasi yang 
relevan untuk memperlengkap data 
yang penyusun temukan. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana keadaan dan kondisi masyarakat 
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tersebut mempengaruhi eksistensi 
kasus-kasus yang ada dalam data yang 
didapatkan. Selanjutnya, data yang 
telah terhimpun tersebut dianalisis 
berdasarkan hukum islam. Dengan 
metode analisis data seperti ini 
diharapkan akan didapatkan suatu 
kesimpulan mengenai status gadai 
tanah sawah dalam tinjauan hukum 
islam dari kasus yang ada dalam data 
tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN 
a. Orang yang beraqad (‘Aqid) 

1) Rahin dan Murtahin 
Jika dilihat dari segi subyek 

yang melangsungkan aqad, maka 
praktek gadai yang ada dan telah 
berlangsung di Dusun Cirapuan Desa 
Sindang Jaya kecamatan Mangunjaya 
Kabupaten Pangandaran telah 
dipandang sah dan benar menurut 
pandangan hukum Islam. Karena 
Rahin dan Murtahin kedua belah pihak 
yang akan melangsungkan aqad telah 
memenuhi syarat yang sudah 
digariskan dalam aturan Islam, dimana 
rahin merupakan orang yang cakap 
dalam melakukan tindakan hukum, 
telah aqil baligh, berakal sehat dan 
mampu untuk melakukan akad tanpa 
harus mewakilkannya kepada orang 
lain. Aqad dipandang cacat ataupun 
tidak sah jika rahin merupakan orang 
gila ataupun orang yang belum tamyiz.  

b. Objek Gadai  Berupa Barang Yang 
Digadaikan (Marhun). 
Dari segi objek gadai, yaitu barang 

yang akan digadaikan dalam praktek 
gadai yang ada dan telah berlangsung 
di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya 
kecamatan Mangunjaya Kabupaten 
Pangandaran telah dipandang sah dan 

benar menurut pandangan hukum 
Islam. Hal ini dikarenakan barang 
yang akan dijadikan jaminan 
merupakan barang yang jelas dan 
merupakan barang milik sendiri, bukan 
miliki orang lain, ataupun barang yang 
berada dalam kuasa orang lain. 

c. Analisis terhadap pemanfaatan  
barang gadai 
Sistem gadai sawah yang terjadi di 

Dusun tersebut belum sesuai dengan 
prinsip-prinsip ajaran islam, karena 
masih terdapat unsur exploitasi kepada 
salah satu pihak yaitu rahin dan hal 
tersebut termasuk dalam katagori 
sebagai riba yang sangat dilarang oleh 
agama Islam. Oleh karena itu perlu 
diadakannya pengkombinasian antara 
aqad gadai sawah dengan aqad 
muzara’ah ataupun mukhabarah agar 
praktek dan tradisi yang telah ada 
disana dapat sesuai dengan ajaran 
Islam. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah berlalu, 
setelah penyusun menguraikan 
permasalahan gadai yang terjadi di Dusun 
Cirapuan Desa Sindang Jaya secara rinci, 
maka penyusun dapat menyimpulkan 
sebagai berikut ini : 

a. Jika dilihat dari segi syarat dan 
rukun gadai, maka aqad dalam 
transaksi tradisi gadai tanah sawah 
yang terjadi di Dusun Cirapuan 
Desa Sindang Jaya sudah sah dan 
dapat dibenarkan menurut hukum 
islam, karena telah memenuhi 
unsur-unsur sahnya yaitu adanya 
aqid (penggadai dan penerima 
gadai), sigat aqad (ijab dan kabul 
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anatara rahin dan murtahin), 
adanya  (obyek akad atau barang 
yang akan dijadikan jaminan), dan 
marhun bih (hutang). Kemudian 
syarat dan rukun gadai yang terjadi 
di Dusun Cirapuan Desa Sindang 
Jaya  dapat dibenarkan karena aqid 
memiliki kecakapan untuk 
bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum secara suka rela.  

b. Sebagai alternative, praktek gadai 
tersebut yang telah dilangsungkan 
harus dikombinasikan dengan 
aqad muzara’ah ataupun aqad 
mukhabarah. Muzara’ah ialah 
dimana nantinya tanah yang 
digadaikan oleh rahin kepada 
murtahin selanjutnya untuk 
digarap oleh murtahin dengan 
modal pembiayaan dari rahin 
dengan menggunakan skema bagi 
hasil anatara kedua belah pihak 
yang melakukan akad. Prosentase 
bagi hasil itu sendiri ditentukan 
ketika transaksi awal berlangsung. 
Namun jika terdapat kendala lagi, 
bahwa rahin merupakan orang 
yang memiliki modal pas-pasan 
tentu hal tersebut akan 
menghalangi terjadinya akad 
muzara’ah dimana rahin selaku 
pemilik lahan yang harus 
memberikan modal tidak dapat 
dipenuhi oleh rahin. Oleh karena 
itu aqad rahn dapat 
dikombinasikan dengan aqad 
mukhabarah.  Mukhabarah ialah 
sebuah kerjasama pengurusan 
sebuah lahan pertanian dengan 
modal yang digunakan dari pihak 
penggarap sawah (murtahin 
selaku pemegang jaminan yang 

akan manjadi pihak pengggarap 
sawah). Dengan pengkombinasian 
akad tersebut entah itu muzara’ah 
ataupun mukhabarah, maka kedua 
belah pihak saling diuntungkan 
dengan adanya bagi hasil.  

c. Pemanfaatan barang gadai selaku 
jaminan oleh murtahin 
sebagaimana yang terjadi di 
Dusun Cirapuan Desa Sindang 
Jaya tidak dapat ditolerir dan tidak 
dapat dibenarkan menurut hukum 
Islam, kerena mengandung unsur 
exploitasi terhadap orang yang 
lemah dan sedang mengalami 
kesusahan. Selain itu esensi dari 
disyari’atkannya gadai sebagai 
akad tolong menolong juga 
menjadi kabur dan hilang, yang 
tumbuh malah sikap matrealistis 
dalam kehidupan bermasyarakat. 

d.  Gadai sawah yang terjadi di 
Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya 
tidak termasuk dalam katagori 
sebagai ‘urf yang dibenarkan, 
karena ‘urf tersebut memilki 
pertentangan dengan nash-nash 
yang sorih. Oleh sebab itu ‘urf 
tersebut dapat dikatagorikan 
sebagai urf yang fasid. Ada 
beberapa penyimpangan dalam 
pemanfaatan barang jaminan oleh 
murtahin, dimana semua hasil dari 
sawah tersebut menjadi milki 
murtahin. Hal tersebut bisa 
termasuk dalam riba nasi’ah yang 
dilarang oleh hukum islam, dimana 
dari akad utang piutang tersebut 
menghasilkan keuntungan yang 
berlipat dan dapat merugikan salah 
satu pihak, dalam hal ini rahin-lah 
yang menjadi pihak yang dirugikan 
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karena selama ia belum mampu 
melunasi utangnya, dia sama sekali 
tidak mendapatkan hasil sedikitpun. 

B. Saran 
1. Untuk pihak penggadai dan 
penerima gadai, hendaknya di dalam 
melakukan transaksi gadai tanah 
sawah menyertakan barang jaminan 
tersebut dengan sertifikat tanah 
sebagai bukti otentik yang sepadan, 
agar dapat menjadi jaminan yang 
sesuai. 
2. Untuk keseluruhan masyarakat 
khususnya warga Dusun Cirapaun 
Desa Sindang Jaya Kabupaten 
Pangandaran dan semua masyarakat 
pada umumnya, hendaknya untuk 
menghindari adanya persengketaan 
dikemudian hari, sebaiknya ketika 
akad berlangsung alangkah baiknya 
jika dicatat dalam sebuah surat 
perjanjian dan disertai sertifikat tanah 
sebagai bukti otentik. 
3. Bagi penggadai sawah, jika telah 
memiliki uang segeralah menebus 
barang jaminan gadai tersebut jangan 
sampai menunda-nunda 
pembayarannya. Hal ini agar tidak 
menimbulkan asumsi bahwa penerima 
gadai mendapat keuntungan yang 
berlipat  dari hasil gadai tersebut. 
4. Bagi pihak pemerintah Dusun 
Cirapaun Desa Sindang Jaya 
Kabupaten Pangandaran hendaknya 
memberikan himbauan kepada 
masyarakat agar menaati peraturan 
peraturan masalah pertanahan, 
termasuk di dalamnya masalah 
mengenai gadai. 
5. Dalam transaksi gadai di Dusun 
Cirapaun Desa Sindang Jaya 
Kabupaten Pangandaran hendaknya 

lebih mengutamakan nilai sosial, 
daripada nilai komersil. Agar 
tercapainya keadilan bagi kedua belah 
pihak, maka dalam memanfaatkan 
barang jaminan gadai tersebut 
sebaiknya menggunakan sistem bagi 
hasil dengan ketentuan hasilnya dibagi 
dua setelah dikuranga biaya perawatan. 
Hal ini dimaksudkan untuk membuat 
semua pihak meresa diuntungkan. 
Kemudian dengan adanya sistem bagi 
hasil ini, maka hak mutahin dan hak 
rahin bisa terjaga. 
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