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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi
secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian
konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah
diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu
barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa
tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan
dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah
dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum
Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah
penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data
sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang
didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok
permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban
dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan
sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun
dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal
ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena
rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak
memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih
dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus
wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman
Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.
Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses
lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika
terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka
akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

