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 Kita seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit, 
ada kebutuhan dana tapi tidak dapat dipenuhi, 
misalnya untuk biaya anak sekolah atau berobat. 
Bila butuh uang mendadak seperti ini, dapat 
memanfaatkan jasa gadai. Dengan menjaminkan 
barang, uang langsung diperoleh. Lalu apa status 
dana tersebut? Dana tersebut adalah dana 
pinjaman (hutang).  
 

Pada gadai konvensional, pinjaman dikenakan bunga. Bedanya 
dengan dengan bank, proses di pegadaian lebih cepat dan hanya 
didasarkan atas taksiran harga jaminan. Nilai barang yang 
dijaminkan itulah yang menjadi dasar besarnya pinjaman. Setiap 
lembaga bisa berbeda dalam menentukan persentasenya, umumnya 
berkisar antar 86-92% atas nilai jaminan.   
 
Jadi melalaui gadai, waktunya lebih singkat (cukup satu hari) dan 
prosedurnya lebih sederhana karena cukup membawa barang yang 
akan dijaminkan. Itulah sebabnya, peminjaman melalui gadai 
umumnya adalah kebutuhan mendesak dan jumlahnya relatif tidak 
besar. 
 
Apa pula itu gadai syariah? Gadai syariah adalah pinjaman dengan 
menjaminkan barang (aset). Kalau begitu ya sama saja dengan gadai 
biasa (konvensional). Statusnya, ya sama-sama pinjaman dengan 
jaminan barang. Lalu bedanya dimana? 
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 Pinjaman (qard) menurut syariah adalah termasuk tabarru’, yaitu 
transaksi tolong menolong (sosial). Transaksi tabarru’ tidak 
mengenakan tambahan atas pinjaman tersebut, yang dalam ekonomi 
konvensional tambahan itu disebut bunga. Dan inilah yang dihindari 
ekonomi syariah.  
 
Lalu sebagai unit bisnis, bagaimana gadai syariah memperoleh 
pendapatan. Kan cari untung juga. Gadai syariah tidak mengenakan 
tambahan (bunga) atas pinjaman, tapi mengenakan sewa penitipan 
atas barang yang dijaminkan. Secara umum penerimaan lembaga 
gadai terdiri dari biaya administrasi, jasa penyimpanan dan 
pemeliharaan.  
 
Hal ini sama dengan akad pada bank yaitu titipan (wadiah) yad 
amanah. Wadiah yad amanah adalah titipan dimana barang yang 
dititpkan tidak boleh dipergunakan oleh yang menerima titipan 
sehingga atas pemeliharaan dan penjagaannya maka penerima 
titipan apat mengenaan sewa.  Hal ini misalnya terlihat pada produk 
penyimpanan (locker) barang-barang berharga.  
 
Berbeda dengan Wadiah yad dhamanah, dimana yang menerima 
titipan dapat memanfaatkannya sehingga penerima titipan tidak 
mengenakan sewa atas penitipan tersebut. Bahkan penerima titipan 
dapat memberikan bonus (hadiah) kepada penitip yang berasal dari 
pendapatan  yang diperoleh oleh penerima titipan atas pemanfaatan 
barang yang dititipkan. 
Hanya saja pada pegadaian, penitipan dilakukan berkenaan dengan 
pinjaman yang diterima, yaitu sebagai jaminan. Sedangkan penitipan 
pada bank adalah untuk menjamin keamanannya. Bedanya dengan 
pegadaian konvensional, penitipan barang tidak dikenakan sewa. 
Justru dikenakan bunga atas pinjaman. Dan barang semata-mata 
adalah sebagai jaminan.  
Disinilah uniknya keuangan syariah, transaksi gadai juga dapat 
dilakukan oleh bank (syariah). Hal yang sama tidak dapat dilakukan 
oleh bank konvensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 


