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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS 
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ABSTRAK 

 Menjaminkan benda kepada orang lain haruslah dilakukan perjanjian. Salah 

satu jaminan kebendaan adalah jaminan gadai. Gadai yang banyak diminati oleh 

masyarakat yaitu gadai dengan sistem syariah. Untuk mengetahui bagaimana 

prosedur pelaksanaan perjanjian gadai secara syariah maka penulis melakukan 

penelitian di Pegadaian Syariah Surakarta dengan jaminan emas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui isi perjanjian gadai emas, prosedur dalam melakukan 

perjanjian gadai emas dan mengetahui kemungkinan resiko yang terjadi pada produk 

gadai emas di Pegadaian Syariah Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif.  Penelitian ini penulis menggunakan data primer, 

sekunder dan  tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan 

studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Metode 

analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perjanjian gadai 

emas secara syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang 

perjanjian gadai dan  urutan pelaksanaan perjanjian gadai yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci : Perjanjian, jaminan gadai, Pegadaian  
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ABSTRACT 

 

 Guarantee objects to others, an agreement must be made. One material 

guarantee is a guarantee of mortgage. Pawn that is in great demand by the 

community, namely pawning with the sharia system. To find out how the procedure 

for implementing a sharia pawn agreement, the author conducted a study at the 

Surakarta Islamic Pawnshop with a gold guarantee. This study aims to determine the 

contents of the gold pawning agreement, procedures for conducting a gold pawn 

agreement and knowing the possible risks that occur in gold pawning products at the 

Surakarta Islamic Pawnshop. The method used in this study is normative juridical. 

This study the author uses primary, secondary and tertiary data. Methods of data 

collection using library research collection techniques, field studies consisting of 

observation and interviews. The method of data analysis uses qualitative descriptive 

techniques. The implementation of the sharia gold pawning agreement has been 

carried out in accordance with the provisions of the Regulations concerning the pawn 

agreement and the order for the implementation of the stipulated pawn agreement. 

Keywords: Agreement, mortgage guarantee, pawnshop 
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