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ABSTRAK 

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan disiplin dan 

cita-cita agama yaitu mengarah kepada falah  dan rahmatan lil-a‘lamin. Oleh karena itu 

Islam telah mengatur seluruh perkara dengan peraturannya yang jelas, tidak terkecuali 

masalah mu’amalah. Perkara halal dan haram menjadi mercusuar pertimbangan dari setiap 

transaksi. Lembaga pegadaian syariah melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang 

piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang 

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Apabila peminjam 

tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati atau wanprestasi, maka lembaga 

pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang 

barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan 

dan penetapan harga pembukaan lelang serta perspektif hukum Islam terhadap implementasi 

lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Penelitian 

ini merupakan field research dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologis  dan pendekatan analisis. Sedangkan teknik analisis 

data dalam penelitian adalah analisis kualitatif-induktif dan analisis deskriptif.Hasil dari 

penelitian ini adalah praktek lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun 

Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan POGS (Pedoman Operasional Gadai Syariah) yaitu 

dengan menggunakan sistim tertutup dengan penawaran langsung ke pembeli; Penetapan 

harga lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berdasarkan harga 

pasar, misal dalam hal barang lelang berupa emas yaitu melalui hasil uji kualitas emas yang 

dibakar dan penawarannya pun langsung pada pembeli serta dapat membandingkan dengan 

pembeli yang lain namun dengan catatan tidak dalammasa khiyar; Praktek lelang barang 

jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan 

syariat Islam / Hukum Islam karena dari segi rukun dan syarat serta pelaksanaannya pun tidak 

bertentangan dengan hukum Islam/syariat Islam. 

Keywords: Lelang, Pegadaian Syariah, Harga 

ABSTRACT 

Islam is a religion that regulate human life to conform the discipline and religious ideals that 

lead to falah and rahmatan lil-a'lamin. Hence Islam has set up the whole casewith clear rules, 

no exception mu'amalah problem. Case halal and haram a beaconconsideration of each 

transaction.Sharia mortgage institutions to conduct business on the distribution of money 

pawn loans on the basis of law. Pawn is one category of agreements debts, which were for a 

trust of the indebted person, then the person who owes pawned goods as collateral against the 

debt. If the borrower does not meet its obligations under the agreed time or in default, the 

mortgage institutions have the right to take repayment of its receivables by way of auctioning 

the collateral lien under such authority.In this study, researchers interested in studying the 
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problem of how the procedures of the auction the collateral and pricing auction opening as 

well as the perspective of Islamic law on the implementation of the collateral at auction 

Islamic Pawnshop Branch Kebun Bunga Banjarmasin. This research is a field research and 

type of research is a qualitative study using a phenomenological approach and analysis 

approach. Data analysis technique in the research is the analysis of qualitative-inductive and 

descriptive analysis.Results from this study is the practice of auction collateral on Islamic 

Pawnshop  Branch Kebun Bunga Banjarmasin accordance with POGS (Operational 

Guidelines Pawn Sharia) is by using a closed system with direct offers to the buyer; The 

auction pricing on Islamic PawnshopBranch Kebun Bunga Banjarmasin based on market 

prices, for example in the case of auction items include gold is through gold quality test 

results are burned and offerings were immediately on the buyer and the buyer can compare 

with the others but with no record in the past khiyar; Practice auction the collateral on Islamic 

Pawnshop Branch Kebun Bunga Banjarmasin in accordance with Islamic Sharia/Islamic law 

because in terms of the pillars and the terms and implementation was not contrary to the laws 

of Islam/Islamic law. 

Keywords: Auction, The Islamic Pawnshop, Price 

PENDAHULUAN 

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian. Perusahaan 

Umum (Perum) Pegadaian mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman 

atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Kesulitan dana atau kebutuhan dana oleh 

masyarakat dapat diatasi/dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka 

masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga 

pegadaian. Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat 

hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman 

dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, 

nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses 

yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu 

mudah. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi 

pinjamannya.(Kasmir, 2012) 

Perkembangan produk-produk berbasis syariah makin marak di Indonesia, tidak 

terkecuali Pegadaian.  Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip 

syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga 

keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. peran pegadaian syariah sebagai 

lembaga pembiayaan dalam era sekarang ini dan masa yang akan datang bisa dikatakan 

sebagai lembaga yang penting dan dibutuhkan sebagai salah satu lembaga yang mewujudkan 
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pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan.(Hafidz Abdurrahman, 

2014). Dalam kondisi seperti ini, peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi 

masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, jaminan 

ringan dan tidak berbelit-belit. Khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah 

yang banyak membutuhkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di 

golongan ekonomi menengah dipergunakan untuk menambah modal usaha. (MakhalulIlmi, 

2010). 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk 

suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan 

barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.(Sasli Rais, 2008). Barang jaminan tetap 

milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai 

(yang berpiutang). Apabila nasabah/peminjam tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu 

yang disepakati atau wanprestasi, dan setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun 

diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak 

untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang 

dibawah kekuasaannya sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. (Muhammad, 2011). Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan 

dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut 

Muzayyadah. Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan 

tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga 

untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem 

lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah 

proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang 

yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk 

mengikuti lelang. Harga dari penjulan lelang pun harus diperhitungkan sesuai dengan 

prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak 

manapun atau dengan kata lain tidak ada pihak yang merasa terdzolimi. (Ali Zainudin, 2008). 

Dari latarbelakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul analisis 

Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian 

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin 

yang terletak di Jalan Ahmad Yani  No. 23 KM 4 Banjarmasin. Penelitian ini adalah 
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penelitian lapangan / field research, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini mengggunakan pendekatan fenomenologis dan 

analitis. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau 

disebut juga data lapangan, dalam hal ini Pegadaian Syariah. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi dari pihak lain 

yang mempunyai informasi data yang diperlukan atau literatur yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku yang 

memiliki korelasi dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan 

wawancara secara terstruktur, studi kepustakaan (library research), observasi/pengamatan 

dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif dan induktif. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Prosedur Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah 

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian 

Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian 

Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya 

upayanya sebagai berikut: 

1.  Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon; 

2.  Memberikan surat peringatan secara tertulis; 

3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor 

Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah 

untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi 

nasabah, antara lain dengan jalan: Gadai ulang; Penambahan plafon; Mengangsur; 

Menjual sendiri obyek jaminan; Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian 

dengan melalui proses lelang. 

Menurut hasil wawancara dengan Septi (karyawan bagian penaksir Pegadaian Syariah 

cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tanggal 17 Oktober 2015) lelang akan dilaksanakan apabila 

sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi 

uang pinjamannya (marhun bih), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau 

jaminan (marhun) dengan prosedur sebagai berikut: 
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1. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (marhun) dilakukan, pihak pegadaian akan 

memberitahukan penerima gadai (rahin) yang barang gadai atau jaminan (marhun) akan 

dilelang; 

2. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan; 

3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya 

pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin); 

4. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (rahin) akan diserahkan 

kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.  

Pengertian dan pelaksanaan lelang pada kantor Cabang Pegadaian Syariah mengacu 

pada Surat Edaran (SE) tersendiri perihal Lelang Barang Jaminan. Pelaksanaan lelang 

sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang 

berlaku pada Cabang Pegadaian Syariah, sebagai berikut:  

a. Lelang syariah adalah proses penjualan lelang Marhun sebagaimana dijelaskan dalam Surat 

Edaran tersebut dimana pelaksanaannya di samping melalui proses lelang seperti yang 

dilakukan pada operasional Cabang Perum Pegadaian biasa, juga harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba, 

dan bathil. Istilah yang dipergunakan adalah istilah pada POGS (Pedoman Operasional 

Gadai Syariah), misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta 

istilah lainnya.  

c. Tanggal pelaksanaan lelang, disesuaikan dengan minimal jangka waktu ijarah.  

d. Formulir yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada Pedoman 

Operasional Gadai Syariah (POGS).  

Pada pegadaian syariah penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh 

Pemimpin Wilayah berdasarkan usulan Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun 

anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk 

tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.  

Pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Periode 1 untuk tanggal Akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 

bulan ke 5.  

b. Periode II untuk tanggal Akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir 

bulan ke 5. 

 c. Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 

bulan ke 6.  

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan halhal yang terkait 

proses dilaksanankannya lelang, yaitu : 
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a. Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak 

melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.  

b. Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang 

harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah 

c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.  

d. Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksankan sebelum hari 

raya.  

Prosedur Pelaksana Lelang Marhun Sesuai Syariah sebagai berikut:  

a. Panitia Lelang: 

1. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan marhun yang akan dilelang dengan dilampiri 

Daftar marhun yang akan dilelang, SBR dwilipat Marhuun yang akan dilelang, 

keperluan manaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, 

Daftar Rincian Lelang Marhuun.  

2. Cocokkan keadaan fisik marhun yang akan dilelang dengan pembukuannya.  

3. Menetapkan harga dan nilai lelang.  

4. Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang Marhun dan menyerahkan 

kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. 

b. Kasir Cabang: 

1. Menerima Berita Acara Lelang Marhuun (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia 

lelang. 

2. Atas dasar Berita Acara Lelang Marhun (BALM) dan uang tunai yang diterima dicatat 

pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan dibrankas. Berita Acara Lelang 

Marhun diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.  

3. Menerima uang tunai dari hasil penjualan Marhun Lelang Perusahaan (MLP).  

c. Bagian Administrasi Cabang: 

1. Menerima Berits Acara Lelang Marhun (BALM) dari Kasir Cabang dan SBR (Surat 

Bukti Rahn) lelang dari panitia serta Marhun Lelang Perusahaan.  

2. Mencatat nomor-nomor Marhun yang dilelang dari buku Pinjaman.  

3. Berdasarkan Berita Acara Lelang Marhun (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan 

dicatat dalam buku kas. 

4. Sedang berdasarkan SBR (Surat Bukti Rahn) dwilipat lelang yang diterima dari panitia 

lelang dibuat Buku Lelang Marhun.  

5. Mencatat nomor-nomor Marhun yang tidak laku dilelang, dan membuat Buku Register 

Marhun Lelang Perusahaan.  
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6. Melakukan administrasi pembelian Marhun Lelang Perusahaan.  

7. Melakukan administrasi penjualan Marhun Lelang Perusahaan. 

 

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut: 

a. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan 

dilelang.  

b. Ditetapkan harga emas oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk 

pembeli. 

c. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan 

nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga 

pelelangan. Oleh karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya 

memilih beberapa pembeli (3-4). 

d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya 

pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.  

e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul maal yang 

terakreditasi. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut 

akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadain sendiri dan kerugian 

yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian. 

Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, maka pada proses pelaksanaan lelang telah 

terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli yang 

dilakukan dalam praktik lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Kebun Bunga 

adalah sah. Para pihak baik penjual maupun pembeli sama sama ridha dengan harga yang 

ditetapkan dan melalui tawar menawar juga serta penjual dapat membandingkan harga di 

pasar yaitu melalui penawaran toko satu dengan yang lainnya (catatan tidak dalam masa 

khiyar). Bahkan tidak ada unsur penipuan ataupun gharar dalam menetapkan harga karena 

sudah diukur terlebih dahulu dengan adanya proses pembakaran emas. Adapun perihal 

penjualan barang gadai setelah jatuh tempo pun dapat dikatakan sah. Hal ini, sesuai dengan 

maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang 

untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang 

yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara 

mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya, dalam hal ini pihak 

pegadaian syariah. Jual beli dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk 

menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum 

lelang di laksanakan pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah 
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yang bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi 

pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses pelaksanaan 

lelang terlebih dahulu barang yang akan di lelang dipisahkan dan di taksir ulang serta di 

tentukan limit lelang. 

Penetapan Harga Lelang 

Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain 

iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan lain. Philip Kotler 

mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran 

yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan 

lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan 

perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Dapat dijelaskan dari 

pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, 

produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price,Product, 

Place dan Promotion). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan 

(income), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu Product (produk), 

Place (tempat/saluran) dan Promotion (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus 

ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.18 Prof. DR. H. Buchari Alma juga 

mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan 

konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang 

melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

(needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen untuk ditukarkan dengan produk lain. 

Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil, hal ini juga mendapat perhatian banyak 

pemikir dunia termasuk dunia barat. Ilmuwan pada abad pertengahan yang pemikirannya 

tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St. Thomas 

Aquinus tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil ia mengatakan: sangat 

berdosa mempraktekan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu yang melebihi dari harga 

yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Ia juga 

mengatakan : Harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan 

dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan 

mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua 

belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih 
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sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak 

penjual kepada pihak pembeli. (Aiyub Ahmad, 2004). 

Harga mempunyai peranan penting dalam kegitan ekonomi. Jual beli merupakan 

kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan 

menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang 

didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu 

kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian 

semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. 

Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, 

norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang. (Purnama Tioria 

Sianturi. 2013). Maka, dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan 

penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik 

berupa harga naik maupun harga turun. Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, 

begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (action market). Pasar lelang 

sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus 

menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan 

standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut 

ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan 

tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu 

dengan memakai batas harga terendah/cadangan(reservation price), biasanya disebut sebagai 

Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum 

Lelang (NML).(Mujahidin Ahmad. 2010) 

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain 

adalah: si’r al mithl, staman al mithl, dan qimah al adl . (AbuMuhamadZahra, 2010). Istilah 

qimah al adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam mengomentari 

kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan 

majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. yang sama yang diberikan 

pada waktu dan tempat diserahkan. Konsep harga islam juga banyak menjadi daya tarik bagi 

para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya. 

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan 

perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing 

sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika 

mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Dalam konsep 

ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. 
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Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika diantara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. 

Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya tas 

barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang 

yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang 

tersebut dari penjual. Praktik jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa 

Rasulullah untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi. (Taqiyuddin 

Nabhani, 2010). Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak 

yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu 

penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya. (Adiwarman Karim, 2010). 

Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Sehingga konsep 

harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum 

perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya “sepakat” mengenai barang dan 

harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah. (Subekti, 1992). Berdasarkan praktik lelang 

tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di pegadaian syariah cabang Kebun 

Bunga Banjarmasin tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan 

Lelang menurut pengertian transaksi mua’amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk 

penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan 

kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam 

rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi 

saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-

hak orang lain secara tidak sah. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli 

barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai’ 

Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan 

oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang membolehkan lelang yang artinya:  

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi 

saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya 

kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. 

sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir 

untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu 

kepadaku. ”Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau 

membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya 

dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya 
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dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. 

Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga 

dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau 

mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar 

tersebut.(HR. Tirmizi). 

 

Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-matahanya aturan 

belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari 

adanya manipulasi atai kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. 

Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktek lelang barang jaminan pada Pegadaian 

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan POGS (Pedoman 

Operasional Gadai Syariah) yaitu dengan menggunakan sistim tertutup dengan penawaran 

langsung ke pembeli dan penetapan harga lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun 

Bunga Banjarmasinpun berdasarkan harga pasar, misal dalam hal barang lelang berupa emas 

yaitu melalui hasil uji kualitas emas yang dibakar dan penawarannya pun langsung pada 

pembeli serta dapat membandingkan dengan pembeli yang lain namun dengan catatan tidak 

dalam masa khiyar, bahkan praktek lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang 

Kebun Bungapun telah sesuai dengan syariat Islam/Hukum Islam karena dari segi rukun dan 

syarat serta pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan hukum Islam/syariat Islam. 

 

Saran 

 

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan terutama mengenai harga dalam 

sistem lelang perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah: pertama, 

sedikitnya kontribusi ilmiah secara teoritis yang menjadi rujukan atau referensi yang relevan 

dengan kondisi ekonomi masyarakat masa kini baik secara hukum Islam maupun hukum 

positif; kedua, hendaknya pelaksanaa pembelian barang lelang dilaksanakan secara terbuka 

sehingga lebih transparan dan akuntable. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang luas 

terhadap pelaksanaan lelang sehingga akan lebih banyak dan terbuka lagi minat bagi pelaku 

ekonomi dalam hal ini pembeli barang lelang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga 

Banjarmasin. 
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