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Penelitian ini berangkat dari adanya bantuan IDT dari pemerintah, setelah 
bantuan tersebut tidak ada, maka dilanjutkan dengan arisan semen. Arisan ini 
menggunakan sisitem harga semen sebagai standart pembayaran arisan. Dalam 
pembayaran arisan semen terdapat pembulatan harga. Pembulatan tersebut sebagai 
simpan pinjam dengan bunga 5%. Penerimaan undian berupa uang bukan barang. 
Penerimaan undian masing-masing anggota berbeda menyesuaikan harga semen. 
Jika terjadi wanprestasi anggota berkewajiban mencari penggantinya. Dalam fiqih 
muamalah adanya penambahan dilarang oleh islam terdapat pada Q. S. Al-
Baqarah: 275. Karena tidak stabilnya pembayaran dan adanya penambahan harga. 
Namun sistem ini masih dilakukan masyarakat Desa Serag. Hal ini menyebabkan 
masyarakat berselisih apakah pembayaran dan penerimaan undian sistem arisan 
semen dan penyelesaian wanprestasi diperbolehkan oleh islam. 

Untuk menjawab fenomena masyarakat tersebut, penulis merumuskan 
permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana 
tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan pembayaran arisan semen dengan 
standart harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo? Kedua, Bagaimana 
tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem arisan semen penyerahan undian berupa 
uang, bukan berupa barang di Desa Serag Pulung Ponorogo? Ketiga, Bagaiman 
tinjauan fiqih muamalah terhadap anggota yang keluar dari arisan semen sebelum 
selesai? 

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan karena membahas 
tentang praktek arisan semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo, yang dalam hal ini penulis mengambil lapangan di masyarakat Desa 
Serag Pulung Ponorogo. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan 
data wawancara (interview) dengan pimpinan pengurus dan beberapa anggota 
arisan semen di Desa Serag. 

Dari hasil penelitian inidapat disimpulkan bahwa (a) Pertama, penentuan 
pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung 
Ponorogo menggunakan akad qard {. Menurut ulama Hanafiyah sah tidak terjadi 
perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Pmbayaran yang 
dibulatkan mengandung riba nasi‟ah ada penambahan bunga bagi anggota yang 
meminjam. (b) Kedua, sistem penyerahan undian berupa uang, bukan berupa 
barang di Desa Serag Pulung Ponorogo tidak bertentangan dengan qard {. 
Pelaksanaa ini memenuhi syarat barang yang dapat dihitung. Menurut Syafi’iyah 
dan Malikiyah harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja 
menghutangkan manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. (c) Ketiga, 
anggota yang keluar dari arisan semen sebelum selesai sesuai dengan fiqih 
muamalah. Menurut pendapat ulama Hanafiyah mendapatkan keharusan untuk 
menggantikan qard { dengan hiwalah yaitu pemindahan hutang. Anggota berhak 
memutuskan akad sebelum jatuh tempo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan ajaran Alla>h yang bersifat universal yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai mahkluk sosial dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materil maupun spiritual, selalu 

berhubungan dan bertransaksi antara satu sama lain. Dalam berhubungan 

dengan orang lain  sering terjadi interaksi. Manusia dan kapanpun dan di 

manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Alla>h 

sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia 

akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat. Dalam islam tidak 

ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun 

aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Alla>h agar kelak 

selamat di akhirat.
1
 

Akad secara etiminologi mengikat, sambungan, janji. Menurut 

terminologi akad adalah “ terkumpulnya persyaratan serah terima di antara 

dua pihak atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai 

dengan kekuatan hukum “. 2
 Mengenai tujuan akad ini K.H. Ahmad Azhar 

Basyir, mengemukakan bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan 

oleh sharak, serta harus memenuhi syarat-syarat. Tujuan akad tidak 

                                                           
1
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15. 

2
 Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer, Cet. 1 ( Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesi, 2012), 19. 
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merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan 

tanpa akad yang diadakan.
3
 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

masing, maka timbul bagi kedua belah pihak h}aq dan iltijam yang 

diwujudkan oleh akad. Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, 

harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.  

Salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat 

adalah arisan. Menurut kamus besar indonesia arisan merupakan 

pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, 

kemudian diundi di antara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala 

sampai semua anggota arisan memperolehnya.
4
 Keadilan sosial ekonomi 

menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan 

terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal 

kepincangan kesejahteraan ekonomi. Mempergunakan harta tersebut harus 

mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial, dan tidak menimbulkan 

kerugian orang lain.
5
 

Menurut Yusuf Qardhawi keadilan adalah keseimbangan antara 

beberapa potensi individu baik moral ataupun materiel, antara individu dan 

masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang 

                                                           
3
 Adul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia  ( Yogyakarta: Gajah 

Mada University, 2010 ), 14. 
4
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65. 
55

 Nurul Hak, Ekonmi Islam Hukum Bisnis Syari‟ah, Cet. I  (Yogyakarta: Teras 2011), 53. 
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berdasarkan pada shariat.
6
 Dalam melakukan perikatan ini, para pihak 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing, didasarkan pada asas 

persamaan atau kesetaraan. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan 

dalam perikatan tersebut. Harga yang adil telah menjadi pegangan yang 

mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus 

dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen 

shariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang 

adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

(kezaliman) sehingga merugikan salah stau pihak dan menguntungkan pihak 

yang lain.
7
 

Firman Alla>h dalam Q. S al- Maidah :  

                               

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kalian sebagaipenegak keadilan 

karena allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian 

kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

                                                           
6
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet.IV (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), 33. 
7
 Hendrie Anton, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 

2003) 286. 
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kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian 

kerjakan.”  (Q.S. Al-Maidah: 08)
8
 

Tidak diragukan lagi bahwa yang diharamkan di dalam al-Qur‟an dan 

al-Hadits adalah riba. Riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam 

pertukaran harta dengan harta.
9
 Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 275 

                                                     

Artinya: 

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila.  Yang demikian itu adalah karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Robbnya, lalu 

dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka 

itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.  (Q.S. Al-Baqarah: 275)
10

 

 

Pada tahapan pertama, al-Qur’a>n menolak anggapan bahwa riba yang 

pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu 

                                                           
8
 Wahbah Zuhaili, “Buku Pintar al-Quran Seven In One”, terj. Imam Ghazali Masykur , 

Cet. III  (Jakarta: Almahira, 2009), 109. 
9
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 260. 

10
  Wahbah Zuhaili,  “Buku Pintar al-Quran  Seven In One, terj. Imam Ghazali Masykur, 

48. 
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perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Alla>h.  Tahap kedua, riba 

digambarkan sebagai suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan 

dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap terakhir, 

Alla>h dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang di 

ambil dari pinjaman. 

Berkaitan hal di atas, ada sebuah transaksi yang berbentuk arisan 

semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang 

merupakan transaksi tolong menolong sesama anggota. Arisan tersebut 

bertujuan untuk membantu dan memudahkan sesama anggota dalam 

kebutuhan primer maupun sekunder. Sistem pembayaran arisan semen 

mengikuti harga. Standart pembayaran arisan semen dengan harga semen, 

karena pengurus menganggap masyarakat mampu mengikiti arisan tersebut.. 

Jika harga semen naik maka pembayaran arisan juga naik, jika harga semen 

turun pembayaran arisan juga turun. Pada arisan semen terdapat simpan 

pinjam yang diperoleh dari pembulatan harga semen.  

Undian yang diterima anggota berupa uang bukan semen. Pembayaran 

satu nama undian setara dengan harga semen dan pembayaran arisan semen  

berupa uang. Masing-masing anggota menerima undian dengan nominal yang 

berbeda, menyesuaikan harga semen. Misalnya bulan Januari harga satu 

semen Rp. 62.000,- maka pembayaran arisan dibulatkan menjadi Rp. 70.000,- 

yang Rp 8.000,- sebagai simpan pinjam. 

Dari paparan diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini 

dalam penulisan skripsi dengan judul: “ TINJAUAN FIQIH MUAMALAH 
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TERHADAP ARISAN SEMEN DI DESA SERAG KECAMATAN 

PULUNG KABUPATEN PONOROGO“ 

 

 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami konsep dalam judul, maka 

penulis memberikan penjelasan: 

1. Arisan adalah bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan 

sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta kenal mengenal 

dalam bergaul, tidak memiliki modal sendiri bersifat sementara, tidak 

memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur dan syarat 

penerimaan hanya kesanggupan untuk membayar bagian warganya 

dengan tertib.
11

 Arisan Semen dilakukan dengan sistem pembayaran 

arisan mengikuti harga semen sebagai patokan pembayaran arisan dan 

anggota menerima undian bukan berupa semen akan tetapi berupa uang. 

2. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta 

benda atau lebih tepatnya aturan islam tentang kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh menusia.
12

 Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup 

tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang 

                                                           
11

 Depdikbut, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 840. 
12

 Mardani, “Fiqih Ekonomi Syariah”,  Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 3. 
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lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan 

bagian terbesar dalam hidup manusia.
13

 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan pembayaran 

arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem arisan semen 

penyerahan undian berupa uang, bukan berupa barang di Desa Serag 

Pulung Ponorogo? 

3. Bagaiman tinjauan fiqih muamalah terhadap anggota yang keluar dari 

arisan semen sebelum selesai? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan  sistem pembayaran arisan semen dengan 

patokan harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui alasan penyerahan undian tidak sesuai dengan nama 

arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo. Sedangkan pada 

prakteknya penerima undian berupa harta bukan barang.  

                                                           
13

 Ahmad Azhar Basyir, “Asas-Asas Hukum Muamalat”, ed. Revisi (Yogyakarta:UII 

Press, 2000), 12. 
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3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap anggota yang keluar dari arisan 

semen sebelum selesai. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis: pada umumnya hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kemajuan 

khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang arisan semen. 

2. Kegunaan yang bersifat pragmatis: skripsi ini diharapkan menjadi 

sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga 

dapat dikaji oleh peneliti yang lain. 

 

F. Telaah Pustaka 

Secara teoritis penulis akan memaparkan buku yang berkaitan dengan 

qard{. Buku Fiqih Muamalah penulis Rachmat Syafi‟i yang berisi qard {. 

Meliputi pengertian qard {, landasan qard {, hukum qard{, dan barang yang 

dijadikan qard{. Buku Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah penulis Mardani 

yang berisi qard{ yang meliputi pengertian qard{, dasar hukum qard{, rukun dan 

syarat qard {, manfaat qard{. 

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur 

skripsi terdahulu   yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang 

diakukan penulis sebagai empirik. Pertama Uswatul Khasanah, “Tinjauan 



10 
 

 

 

Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur Di Kabupaten Ponorogo”.14
 

Sistem arisan ini dengan membagi anggota menjadi beberapa kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari lima orang dan tiap orang diwajibkan membayar 

Rp. 500.000,- tiap bulan. Uang tersebut akan digunakan untuk 

memberangkatkan satu orang peserta dari masing-masing kelompok sesuai 

kesepakatan. Apabila terjadi kekurangan biaya akan ditanggung kelompok 

dan jika ada kelebihan dana dikembalikan pada anggota tergantung besar 

biaya tahun pemberangkatan.  

Kesimpulan dari skripsi ini, akad ini sudah memenuhi rukun dan 

syarat dalam „ariyah. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan haji 

mabrur di Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong-

menolong. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di 

kabupaten ponorogo sah dan telah sesuai dengan anjuran agama. Agama 

menganjurkan agar memberikan kelapangan dan penangguhan waktu utuk 

orang-orang yang berhutang. 

Kedua Anik Islammiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Arisan Hewan Qurban Di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri”.15
 Sistem arisan ini masing-masing anggota setiap minggunya 

melakukan iuran Rp 1.500,-. Jika nanti telah tiba waktu penyembelihan 

kurban akan dilakukan pengocokan nama-nama peserta arisan. Dimana nama 

yang keluar nantinya adalah yang mendapat jatah kurban hewan arisan. 

                                                           
14Uswatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur Di 

Kabupaten Ponorogo”, (STAIN Ponorogo: Skripsi: 2007) 
15

 Anik Islammiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Hewan Kurban Di Desa 

Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, (STAIN Ponorogo: 2012) 



11 
 

 

 

Kegiatan arisan tersebut merupakan skegiatan tolong-menolong antar sesama 

anggota, sehingga tidak ada yang mengalami keutungan di atas kerugian 

orang lain, sehingga tidak ada yang mengalami keutungan di atas kerugian 

orang lain. Begitu juga dalam kegiatan arisan hewan kurban yang tujuan 

utama adalah saling tolong-menolong para anggota untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu ibadah kurban. 

Kesimpulan pada skripsi ini adalah akad arisan kurban menggunakan 

akad utang piutang. Akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam utang 

piutang, boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum islam. 

Mekanisme yang diterapkan pada arisan hewan kurban boleh dilakukan 

karena bersifat tolong-menolong. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan 

hewan kurban, sah dan sesuai dengan hukum islam karena di dalamnya asas 

utuk memberi kelapangan dan penangguhan waktu untuk orang-orang yang 

berhutang. 

Ketiga Dewi Malikah Nur Rosyidah, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Arisan Sepedah Motor dengan Sistem Lelang Di Desa Klagen Kec. 

Karangmojo Kab. Magetan”.16
 Sistem arisan ini, cara penentuan pemenang 

dengan cara lelang yaitu anggota yang memiliki keberanian membayar mahal 

dialah yang mendapatkan arisan berupa satu unit sepedah motor. Pemenang 

lelang tetap membyar uang arisan setiap bulannya hingga arisan selesai. 

Antara uang lelang dengan arisan melebihi dari harga sepedah motor, jika 

standart lelang Rp 11.000.000,- jumlah anggota 60 orang x Rp  100.000,- = 

                                                           
16

 Dewi Malikah Nur Rosyidah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepedah 
Montor dengan Sistem Lelang Di Desa Klagen Kec. Karangmojo Kab. Magetan”, (STAIN: 

Ponorogo: 2008)  
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RP 6.000.000,- lelang paling rendah diasosiasikan arisan Sinta Rp 2.500.000,- 

jika ingin menang lelang berarti orang tersebut melelang lebih dari harga 

standart.  

Kesimpulan dari skripsi ini, syarat dan rukunnya sudah sesuai yaitu 

utang piutang dan hal tersebut bisa di hukumi mubah namun karena dalam 

prakteknya ada penyimpanan didalamnya maka hukumnya berubah menjadi 

haram seperti denda yang berlipat ganda. Kelebihan pembayaran lelang disini 

terdapat manipulasi.  

Keempat Rofikotul Haniah, “Tinjauan Hukum Islan Terhadap Arisan 

Mebel Lumayan dengan Sistem Gugur Di Desa Ngabar Kec. Siman Kab. 

Ponorogo”.17
 Arisan wajib dibayar tiap bulan sekali sebesar Rp. 30.000,- 

dalam jangka 28 bulan dari 60 anggota. Pada awal arisan terkumpul uang Rp. 

1.800.000,- tetapi arisan yang diperoleh tiap bulannya yang mendapat undian 

Rp. 840.000,- yang akan ditukarkan dengan barang-barang dari mebel 

lumayan. Jika anggota ingin barang mebel diatas harga perolehan arisan, 

anggota harus menambah uang tambahan. Dalam skripsi ini membahas, 

tinjauan hukum islam tentang akad, mekanisme dan pemenang pertama dan 

penerima terakhir. 

Kesimpulan dari skripsi ini, penulis cenderung kepada pendapat 

hanafiyah bahwa akad dalam arisan mebel dengan sistem gugur tidak 

bertentangan hukum islam dan sudah sesuai dengan bentuk akad qardh, 

                                                           
17

 Rofikotul Haniah, “Tinjauan Hukum Islan Terhadap Arisan Mebel Lumayan dengan 
Sistem Gugur Di Desa Ngabar Kec. Siman Kab. Ponorogo”, (STAIN: Ponorogo, 2014) 
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memakai mekanisme jual beli, pemenang pertama diuntungkan tetapi tidak 

sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum islam. 

Kelima Topik Mujiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Jual Beli Arisan Di Desa Karanggebel Kec. Jetis Kab. Ponorogo”.18
 Sistem 

arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karanggebel adalah tiap 

anggotanya diwajibkan membayar tiap bulan. Kemudian diberikan kepada 

anggota yang mendapat giliran. Apabila seorang anggota kurang satu bulan 

mendapat arisan dan terdesak kebutuhan, maka arisan tersebut bisa dijual 

kepada orang lain. Dengan sistem dipotong 6% sedangkan untuk pelunasan 

arisan tiap bulan pada bulan berikutnya setelah arisan tersebut dijual dan 

dibebankan pada penjual arisan.  

Kesimpulan dari skripsi ini, akadnya tidak bertentangan dengan 

hukum islam dan boleh dilakukan karena sudah terpenuhi dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam akad ariyah. Bertentangan dengan hukum islam 

tidak boleh dilakukan, karena jual beli arisan tidak boleh dilakukan karena 

harganya tidak sama sehingga mengandung unsur riba fadl. Namun pada 

penyerahan barang lelangnya mengarah pada jual beli salam. 

Keenam Siti Rukayah, “Arisan Tabungan dengan Sistem Gugur Di BMT 

Surya Madinah Tulung Agung dalam Perspektif Hukum Islam”.19
 Sistem 

arisan ini, mempunyai gagasan untuk membantu masyarakat dengan 

mengadakan arisan tabungan sistem gugur. Anggota iuran Rp 20.000,- 

                                                           
18

 Topik Mujiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Di Desa 
karanggebel Kec. Jetis Kab. Ponorogo”, (STAIN: Ponorogo, 2007) 

19
 Siti Rukayah, “Arisan Tabungan dengan Sistem Gugur Di BMT Surya Madinah Tulung 

Agung dalam Perspektif Hukum Islam”, (STAIN: Ponorogo, 2010) 
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dengan jangka waktu 20 bulan. Iuran terkumpul sebelum hari pengundian 

yang dilaksanakan pada minggu ke dua. Bagi anggota yang mendapat 

keuntungan akan dihubungi oleh pihak anggota BMT Surya Mandiri dan 

tidak membayar uang bulanan yang akan datang. 

Kesimpulan dari skripsi ini, akad tidak bertentangan dengan hukum 

islam dan boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan ketentuan akad 

„ariyah. Tujuan utama untuk memberikan hadiah dan dianggap adil sesuai 

dengan kesepakatan diawal. Keputusan tergantung pada anggota arisan dan 

pengelola cara ini dibenarkan dalam hukum islam. Penentu pemenang 

dilakukan dengan pengundian sebaiknya dihindari karena mafsadahnya lebih 

besar dari manfaatnya. Boleh dilakukan karena islam sangat menganjurkan 

kepada umatnya apabila ada diantara mereka yang bertengkar supaya 

didamaikan tanpa ada yang harus dirugikan. Jadi penyelesaian wanprestasi 

pada arisan tabungan sistem gugur sudah sesuai dengan hukum islam.   

Ketujuh Ulfa Ula, “Tinjauan Fiqih Terhadap Arisan Sembako di 

Dusun Coper Kulon Jetis Ponorogo”.20
 Masalah ini, tabungan dari masing-

masing anggota selama 44 minggu mendapatkan Rp 88.000,-. Pengurus 

memberli sembako mendapat 10,35 kg berhubung pembagian sembako 

mengikuti saat harga mahal maka yang didapatkan 9,7 kg itupun masih 

dipotong untuk membeli kantong plastik untuk wadah gula. Jadi laba yang 

diterima pengurus arisan adalah selisih harga gula, potongan masing-masing 

anggota dan dari sak bekas gula.  

                                                           
20

 Ulfa Ula, “Tinjauan Fiqih Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Jetis 

Ponorogo” (STAIN: Ponorogo, 2013) 
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Kesimpulan skripsi ini, akad wadi‟ah yang digunakan pada arisan 

sembako sudah memenuhi syarat dan rukun wadi‟ah. Jadi boleh dilakukan 

tidak bertentangan dengan hukum fiqih. Terhadap potongan arisan sembako 

tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip 

wadi‟ah. 

Penulis akan melakukan penelitian baru, meskipun ada judul yang 

sama namun pelaksanaan arisan semen dan kerangka konseptual yang 

digunakan penulis berbeda pada skripsi ini, belum ada pentuan pembayaran 

akan tetapi harga semen yang dijadikan standart harga pembayaran arisan. 

Pembayaran arisan mengikuti harga pada saat itu, pembayaran arisan semen 

dibulatkan. Sedangkan penerimaan undian berupa uang bukan semen. Pada 

skripsi sebelumnya menggunakan sistem „Ariyah, Wadi‟ah, Qard { dan Tolong 

Menolong. Penulis menggunakan sistem Qard{ dan Riba. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.
21

 Dalam hal ini 

bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat 

dengan meneliti bagaimana sistem pembayaran dengan menggunakan 

                                                           
21

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2005), 6. 
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standart harga semen, penyerahan undian berupa uang bukan semen dan 

anggota yang keluar dari arisan sebelum selesai. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, 

yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala 

obyektif yang terjadi dilokasi tersebut.
22

 Dalam hal ini terkait dengan 

akad arisan tanpa ada penentuan nominal pembayaran diawal dan sistem 

arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo. 

3. Lokasi atau Daerah Penelitian 

Adapun lokasi atau daerah penelitian yang penulis jadikan 

penelitian adalah arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo. Karena 

didaerah ini yang menurut penulis banyak terdapat kejanggalan dalam 

pelaksanaan arisan semen.   

4. Penentuan Sampel  

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.
23

 

Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan 

akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data 

atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan 

                                                           
22

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 96. 
23

 Sugiyono, “Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan  Kombinasi”, Mixed Method, 
Cet. IV  (Bandung: Alfabeta, 2013), 302. 
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data lebih lengkap. Dalam proposal penelitian kualitatif, sampel sumber 

data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Peneliti tidak bisa 

menentukan jumlah sumber data yang akan dijadikan sampel, karena 

dalam penelitian kualitatif sampel dapat ditentukan setelah penelitian di 

lapangan.. Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian 

kualitatif yang bersifat purposive dan snowball.
24

 Dalam proposal 

penelitian telah merencanakan bapak Supriyanto sebagai orang pertama 

yang dijadikan sumber data. 

 

 

5. Sumber Data 

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dipakai oleh penulis 

yaitu data primer yang meliputi Desa Serag terdiri dari dusun Ngerjang, 

Krajan, dan Wonorejo Pulung Ponorogo. Sedangkan data sekunder 

adalah  

a. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Terjm. Miftahul Khairi, 

Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet. I, 

Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004. 

b. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2008. 

c. Hm. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Cet. II, Pasuruan: 

Pustaka Sidogiri, 2008. 

                                                           
24

 Ibid,. 303. 
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d. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013. 

e. M. Fauzan, Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, Cet. I, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013. 

f. Racmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Cv Puataka Setia, 2001. 

g. Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet. II, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2001. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview yaitu menggali data informasi atau data sebanyak-

banyaknya dari responden atau informan.
25

 

b. Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan 

data.
26

 

c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan.
27

 Dalam hal ini tentang kegiatan transaksi yang 

dilakukan oleh pengurus dan anggota arisan semen. 

d. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang 

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
28

 

7. Teknik Pengelolaan Data 

                                                           
25

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mua‟amalah, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 

2010), 81. 
26

 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2008), 151. 
27

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mua‟amalah,104. 
28

 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 152 
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a. Editing, memeriksa kembali data-data yang telah ditentukan dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok data.
29

 

b. Organizing, yaitu menyusun data yang sekaligus mensistematis data-

data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
30

 Adapun 

aplikasi dalam sebuah karya ilmiah dengan mencari permasalahn yang 

khusus kemudian ditarik ke permasalahan umum dengan cara 

generalisasi yaitu dengan cara mengelompokkan permasalahan yang 

ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan 

sistematis yang baik. 

c. Analisis data, yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
31

 Dalam hal ini 

penulis mengumpulkan data-data tentang arisan mulai dari pengertian 

akad qard}, dasar hukum qard}, rukun dan syarat qard}, sifat akad qard }, 

khiyar dan penangguhan, barang yang sah dijadikan qard }, hukum qard } 

dan manfaat qard}, kemudian memadukan antara data yang diperoleh 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

7. Teknik Analisis Data 

                                                           
29

 Muhammad Teguh, “Metodologi Penelitian Ekonomi”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), 173.  
30

 Ibid,. 192. 
31

 Afifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (bandung: Pustaka Setia, 2009), 145. 
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Untuk memperoleh pengoprasian data dalam skripsi ini digunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan 

atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
32

 Disini penulis mengamati masalah yang bersifat 

khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan 

cara mengamati kajadian di lapangan, kemudian dibandingkan dengan 

teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya 

ditarik kesimpulan. 

 

 

 

H. Sisitematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi tulisan ini menjadi 

lima bab dengan perincian sebagai berikut: 

BAB :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan 

skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II :QARD{ DALAM FIQIH   MUAMALAH 

                                                           
32

 Sudarto, Metodologi Penelitian filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58. 
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Bab ini merupakan landasan teori tentang pinjaman kebajikan 

yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang 

meliputi: pengertian dan dasar hukum qard{, rukun dan syarat 

qard{, khiyar dan penangguhan qard{, Barang yang sah 

dijadikan qard{, hukum qard{,  manfaat qard{.  

BAB III : ARISAN SEMEN DI DESA SERAG KECAMATAN 

PULUNG KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi gambaran 

umum arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo, 

pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di 

Desa Serag Pulung Ponorogo, sistem penyerahan undian yang 

berupa uang dan bukan semen,  anggota yang keluar dari 

arisan semen sebelum selesai. 

BAB IV : ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP ARISAN 

SEMEN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis fiqih muamalah terhadap  

pembayaran dengan standart harga semen, sistem penyerahan 

undian berupa uang bukan berupa barang, anggota yang keluar 

dari arisan semen sebelum selesai. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
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diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan 

saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan 

arisan khususnya arisan semen di Desa Serag Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

QARD{ DALAM FIQIH MU’AMALAH 

 

A. Qard {  

1. Pengertian Qard { 

Qard { secara terminologi merupakan bentuk mashdar dari qarad{a 

ash-shai‟-yaqrid{uh yang berarti dia memutusnya. Qard { adalah bentuk 

mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, qarad{t ash-shai‟ bil-miqrad {, 

aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard { adalah sesuatu yang 

diberikan oleh pemilik untuk dibayarkan. Qard { yaitu memberikan 
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(menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, 

untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau 

diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.
33

Menurut 

kompilasi hukum ekonomi syariah, qard {  adalah penyediaan dana atau 

tagihan antara lembaga keuangan shariah dengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam utuk melakukan pembayaran secara tunai 

atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
34

 

Pengertian qard { menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh 

ulama Hanafiy>ah: 

 “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang 

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” 

 ُ َ  ْ ِ    َُ ِ   َ َ  ِ  ٍِ  ْ ِ  ٍ   َ  ِ ْ  َ  َ  َ    َُ   ٌ  ْ ُ ْ َ  ٌ ْ َ 
 

Artinya: 

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain 

supaya membayar harta yang sama kepadanya.” 

Definisi qard {  (Soft and Benevolent Loan)   

 َ   َُ   َ  ِْ َ     َلْ  ٍى َ  َ   َ ْ   َُ    ِ ْ  َ ُ :  َ ْ  َْ   ُ 

Qard { adalah memberikan (menghutangi) harta kepada orang lain 

tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang 

sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang 

menghendaki. Akad qard {  ini diperbolehkn dengan tujuan meringankan 

                                                           
33

 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137. 
34

  Mardani, “Fiqih Ekonomi Syariah”,  Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 334. 

21 
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(menolong) beban orang lain.
35

 Sedangkan menurut Firdaus at al 

mengemukakan, qard { adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, qard {  

dikategorikan dalam qard { tat}awu atau akad saling bantu membantu dan 

bukan transaksi komersil.
36

 Dalam hal pinjam meminjam uang atau dalam 

istilah arabnya dikenal dengan al-qard { dibedakan menjadi dua macam 

yaitu :
37

 

a. Qard { al-hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana 

pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. 

Adanya qard { al-hasan ini sejalan dengan ketentuan al-Qura>n surat at 

Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang 

berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim yaitu pihak yang 

mempunyai utang di jalan Allah. Melalui qard { al hasan maka dapat 

membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk 

mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban 

baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang 

meminjami.  

b. Al- qard { yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban 

mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.  

2. Landasan Hukum Qard { 

                                                           
35

 H. M. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Cet. II (Jawa Timur: Pustaka 

Sidoggiri, 2008), 100. 
36

  Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer, Cet. 1, 178. 
37

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogjakarta: Citra 

Media, 2006), 123. 
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Al- qarud {u disunnahkan bagi muqrid { berdasarkan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

                    

Artinya: 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan”. (Q.S. al-Baqarah: 245) 

 

ِ َص    ّه ُ َ ْن ُ  َْ  َر ُسْ  َ     ّه َ ْن  ِْبِن ِشهَ  ٍب َ ْن  َ بِْي  ُْ  ْ َ  ةَ َر ِضَي   

ََ   ْ  َ  َْ ِ    ْ ُن  َ َْسأَ ُ   َْل  ََ   ُ َ  َْ ِ  َ  َس َم َك  َ   ُْ   َ  بِ     ُجِل  ْ    ّه   

َ   ن ُ  ََ  َك  َِ  ْ نِِ  َ   َ  ًى َص   ، َ   ِ ا قَ  َ   َك  َِ ْ نِِ   َْضاً ؟  َأِ ْ  ُح  

ُْ  َح قَ  َ  . َص    َ  َ  َص  ِح ِ  مْ :  ِْ ُ ْس ِِ ْ َن  ُ َ  َْ ِ   ْ فُ ّه ََح     َنَ   َْ  :  َ َ    َ

ََ  َك َ  ْ نَ   ََع َي   َ  بِ  ْ ُ ْؤ ِ نِْ َن ِ ْن  َ ْنفٍُسِهْم ،  ََ ْن  ُُ   َي ِ َن  ْ ُ ْؤ ِ نِْ َن  َ

 ِ ِ  قََض  ُ   ُ ، َ َ ْن  ََ  َك َ   اً  َ َِ  َر  َ

Artinya: 

“Dari Ibnu Syaibah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ra 
bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang telah 

meninggalkan dunia dan masih memiliki tanggungan utang. Beliau 

bertanya:Apakah orang yang ini meninggalkan kelebihan untuk 

utangnya?” Apabila dikatakan bahwa orang itu meninggalkan harta yang 
dapat melunasi utangnya, maka beliau menshalatinya. Sedangkan bila 

tidak demikian, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, “shalatlah 
sahabat kalian!” Ketika Allah menaklukkan kepadanya banyak negeri, 
beliau bersabda, “Aku lebih berhak terhadap kaum muslimin daripada 
diri mereka. Barangsiapa di antara kaum muslimin meninggal dunia dan 

meninggalkan utang, maka tanggunganku untuk melunasinya: dan 

barangsiapa meninggalkan harta, maka (tanggungan itu) bagi ahli 

warisnya.”38
 

 

                                                           
38

 Al Imam Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, 

Cet. I, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 159-160. 
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 َ ْ  ََ  نِ  ُ َح  ِر ُب ْبُن ِ   َ  ٍر َ ْن َج  بٍِ  قَ  َ   َ   قَِ  ِ  َم   ن ِ  َص ه  َُ 

 َ  َْ ِ  َ  َس َم  َ  َ ِ  ْ نَةَ َ بََ   بِِ ْ َز  ٍ   ََ  َز َ   ِ  َ  َز  َ  نِ 

Artinya: 

Telah dikhabarkan padaku oleh Muharib Ibnu Ditsar dati Jabir ra 

berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk membayar 
hutangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, kemudian beliau 

menimbang untukku dan memberi tambahan padaku”.39
 

 

3. Rukun Transaksi Qardh 

Rukun qardh ada empat yaitu 

a. Muqrid { (pemberi hutanng). Muqrid{ adalah pihak yang memeberikan 

pinjaman hutang. Muqrid { disyaratkan seorang mukhtar dan ahli at-

tabar>u’. 

b. Muqtarid { (oramg yang berhutang). Muqtarid{ adalah pihak yang 

menerima pinjaman hutang. Disyaratkan orang yang memiliki kiteria 

sah melekukan transaksi. 

c. Muqtarid {/ma‟qud „alaih (barang yang dihutang). 

 Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: Harta berupa 

harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam 

jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan 

nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, 

ditanam dan dihitung, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa 

benda, tidak sah menguntungkan manfaaat (jasa), harta yang 

                                                           
39

 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa‟i, “Sunan An Nasa‟iy”, Terjemah Sunan An 
Nasa‟iy, Cet. I, Vol. IV, Terj. Bey Arifin (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1993), 459. 
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dihutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui 

sifatnya.
40

 

d. Shighat „ijab qabul (ucapan serah terima).
41

 

 yang dimaksud shighat adalah ijab dan qabul, tidak ada perbedaan 

fuqaha bahwa ijab qabul sah dengan lafadh hutang dan dengan semua 

lafadh yang menunjukkan maknanya,
42

 seperti kata “Aku berhutang” 

atau “Aku menghutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua 

lafadh yang mnenunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau 

“Aku menerima” atau “Aku rid{a” dan lain sebagainya. 

4. Syarat Transaksi Qardh 

Syarat-syarat qardh adalah sebagai berikut 

a. Besarnya pinjaman (al-qard {) harus diketahui dengan takaran, 

timbangan, atau jumlahnya. 

b. Sifat pinjaman (al-qard {) dan usianya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan.  

c. Pinjaman (al-qard {) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu 

yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
43

  

Fuqaha sepakat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru’ 

(orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal 

                                                           
40
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41
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43
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sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
44

 

Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq. 

Ahliyat at-tabarru’ adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan 

dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan shariat. 

Menurut shariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya tidak berhak 

untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk ahliyat at-tabarru’).45
 

Ikhtiyar tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga. 

Shafi’iyah berargumentasi bahwa al-qard {  mengandung tabarru’, 

bukan merupakan transaksi irfaq dan tabarru’. Shafi’iyah menyebutkan 

bahwa ahliyah memberi derma dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. 

Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. 

Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seseorang harus 

berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.  

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ bagi pemberi 

hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan 

harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ bagi 

pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh 

menghutangkan harta anak yatim dan nad{ir wakaf tidak boleh 

menghutangkan harta wakaf. Shafi’iyah merinci permasalahan tersebut, 

mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta 

orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika 

                                                           
44
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tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun 

bukan dalam kondisi darurat.  

Muqtarid { harus merupakan orang yang ahliyah mu‟amalah. 

Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang 

yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena 

faktor-faktor tertentu).
46

 Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila 

berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi 

syarat. Syafii’iyah mensyartakan penghutang termasuk katagori orang 

yang mempunyai ahliyah mu‟amalah bukan ahliyah at-tabarru’. 

Adapun kalangan ahnaf mensyartakan penghutang mempunyai 

ahliyah at-tas}arrufat secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal 

sehat.
47

 Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena 

hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.  

5. Khiyar Dan Penangguhan 

Ulama Shafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam qard { 

sedangkan dalam qard {, masing-masing berhak boleh membatalkan akad 

kapan saja dia mau.
48

 Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran 

qard {  sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba 

nasi‟ah. Kata Nasi‟ah berasal dari kata dasar (fi‟il madi) nasa‟a yang 

bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada 

tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar 

                                                           
46

 H. M. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, 103. 
47

 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 
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kembali pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.
49

 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba nasi‟ah identik dengan 

bunga. Sedangkan riba fadl adalah nilai tambahan yang diterima oleh salah 

satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar.  

 Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa qard {  adalah 

derma, muqtarid { berhak meminta penggantiannya waktu itu. Selain itu 

qard { termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga 

wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. 

Namun demikian, ulama Hanafiy>ah mendapatkan keharusan untuk 

menangguhkan qard {  pada empat keadaan: 

a. Wasiat seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan 

ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak 

boleh mengambil penggantiannya dari muqtarid { sebelum habis waktu 

setahun. 

b. Diasingkan, qard {  diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya 

sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan. 

c. Berdasarkan putusan hakim 

d. Hiwalah yaitu pemindahan hutang 

Imam Malik berpendapat bahwa qard {  ditangguhkan dengan adanya 

penangguhan sebab Nabi SAW. Bersabda: 

  َ ْ ُ ْس ُِ ْ  َ  َ  َ  ُشُ  ْ  ِ ِهمْ 

Artinya: 
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“Orang-orang Islam didasarkan pada persyaratan yang mereka buat”. 

Selain itu, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan 

atau membatalkan transaksi. 

6. Barang atau Harta Yang Sah Dijadikan Qard{ 

Ulama  Hanafiyah berpendapat bahwa qard { dipandang sah pada 

harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan nilai. Di antaranya yang dibolehkan adalah benda-

benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Qard { selain dari perkara di 

atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di 

tanah, dan lain-lain.
50

 Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya 

satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu 

mempengaruhi harga , seperti hewan, perkarangan, dan lain sebagainya.
51

 

Karena tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat 

menyebabkan perselisihan harga dan taksiran nilainya. Ulama Malikiy>ah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah membolehkan qard {  pada setiap benda yang 

tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti 

emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, 

atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadits dari Abu Rafi‟ 

bahwa Nabi SAW menukarkan anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan 

yang biasa ditakar, atau ditimbang. 

Menurut pendapat Malikiyah dan Shafii’iyah, menyatakan bahwa 

boleh menghutangkan harta yang  satu sama lain dalam jenis yang sama 
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tidak banyak perbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. Bahkan semua 

barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, yakni yang boleh 

diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifatnya meskipun harta tersebut 

berubah-ubah harganya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak 

boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yaitu sesuatu yang tidak dapat 

dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, 

Shafii’iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, 

yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan 

toleransi. 

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda 

yang boleh dijual, baik yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak 

banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai maupun yang 

berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun 

tidak. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya agar mudah 

membayar, karena penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta 

yang sama.  

Harta yang dihutangkan disyarakan berupa benda, tidak sah 

menghutangkan manfaat atau jasa. Menurut pendapat kalangan madzhab 

Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Shafi’iyah dan 

Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa 

benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat atau jasa yang dapat 

dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh 

diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi 
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mereka salam boleh pada manfaat atau jasa, seperti halnya benda pada 

umumnya. 

Jumhur ulama membolehkan qard { pada setiap benda yang dapat 

diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard { manfaat, 

seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya 

teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah 

membolehkannya.  

7. Hukum (Ketetapan) Qard { 

Qard { (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum 

mengikat („aqd lazim) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang 

menerima hutang darinya.
52

 Menghutangi kepada orang lain hukumnya 

sunah dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan 

hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang benar-benar 

memerlukan. Hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika hutang 

tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. 

Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan akan 

digunakan untuk sesuatu yang makruh. Boleh (akad ja‟iz) menghutangkan 

ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama.
53

 Nabi 

bersabda: 

  ِ   ِ ْن َ ْ ِ  ُكْم  َ ْحَسنُُ ْم قََض  ىً 

Artinya: 
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“Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam 

membayar hutang”.   

Bertambahnya umur ternak atau beratnya lebih jika ternak tersebut 

dikembalikan adalah boleh. Bahkan sehubungan dengan hadith tersebut 

yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak oleh perjanjian dan 

memang pemberian sesama dari orang yang berhutang adalah dibenarkan 

pula membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan 

termasuk pembayaran yang baik.
54

 Terdapat pada pasal 609, nasabah dapat 

memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi 

pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
55

 Ada dua macam 

penambahan pada qard { yaitu penambahan yang disyaratkan dan 

penambahan tanpa syarat. Jika penambahan diberikan ketika menambah 

tetapi jika sebelum berutang dinyatakan syarat tambahan dan kedua belah 

pihak setuju maka hukumya sama dengan riba. Nabi bersabda: 

 ُكل قَْ  ٍ  َج  َ ْنفََعةً  َهَُ  َ ْج ٌ ِ ْن ُ  ُجْ  ِ       بَ 

 

Artinya: 

“Semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian 

dari beberapa macam riba (bunga)”. 
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Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka 

ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qard { mempunyai 

kekuatan hukum „aqd lazim. Adapun bagi penghutang, maka ia boleh 

mengembalikan atau membayar hutangnya kapanpun ia mau maksimal 

pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Mayoritas ulama berbeda 

pendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam qard { dan 

tidak mengharuskan tempo. Karena qard { merupakan hutang secara 

kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat 

adanya tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan adanya tempo.  

Pendapat yang s{ahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam 

qard {. Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih 

oleh Shaikhul Islam, Ibn Taimiyah, Ibn  al-Qayim, Shaikh Muhammad al-

‘Utsaimin, dan Shaikh Shalih al-Fauzan. Memberikan tenggang waktu 

kepada orang yang kesulitan merupakan keharusan yang dianjurkan oleh 

syariat islam. Kerena al- qard {  termasuk transaksi irfaq dan meringankan 

kesusahan kaum muslimin. 

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum qard {: 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard {  menjadi tetap 

setelah pemegang atau peneyerah. Jika seseorang menukar satu kilo gram 

gandum, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda 

sejenis kepada muqtarid { jika meminta zatnya. Jika muqtarid { tidak 

memintanya, muqtarid { tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qard { 

masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, muqtarid { tidak memiliki 
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qard { selama qard { masih ada .
56

 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

ketetapan qard {, sebagaiman terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan 

adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangnya. muqtarid { 

dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qard {, jika qard { 

muqtarid { meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika 

qard {  telah berubah,  muqtarid { wajib memberikan benda-benda sejenis. 

Pendapat ulama Hanabilah dan Shafi’iyah senada dengan Abu 

Hanifah ketetapan qard {  dilakukan setelah penyerahan atau pemegang. 

Muqtarid { harus menyerahkan benda mitsil jika petukaran terjadi pada 

harta mitsil sebab lebih mendekati hak muqtarid {. Adapun pertukaran pada 

harta  qimi didasarkan pada gambarannya. Ulama Hanabilah berpendapat 

bahwa pengembalian qard { pada harta yang ditakar atau ditimbang harus 

dengan benda sejenis. Adapun pada benda-benda lainnya, yang dihitung 

dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana 

pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad qard {. 

Kedua, mengembalikan benda yang mendekati qard { pada sifatnya.
57

 

 

 

 

8. Hikmah Dan Manfaat Qardh 

a. Hikmah disyaratkannya qard { yaitu sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong 

dalam kebaikan dan ketakwaan. 

 Nabi SAW, bersabda: 

 ِ ّه ِ َ ْن  َْ  ُجْ   ٌ ِ  َ  ُ     َه   َ َح ُ ْم  ِ َ  

 “Sesungguhnya yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang 

dijadikan harapan orang lain” 

2. Menguatkan ikatan ukhuwah dengan cara mengulurkan bantuan 

kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan 

meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. 

3. Ketahuilah bahwa di antara hikamh pinjaman adalah bersatunya jiwa 

dan lembutnya hati orang yang meminjamkan.
58

 

b. Manfaat qard{ menurut pendangan ulama fiqih: 

Ulama Hanafiyah, setiap qard { pada benda yang mendatangkan 

manfaat diharamkan jika menggunakan syarat. Akan tetapi, dibolehkan 

jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat 

pada qard {.  Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid {  tidak boleh 

memanfaatkan harta muqtarid {, jika dimaksudkan untuk membayar 

utang muqrid {, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang 

memberikan hadiah kepada muqrid {, jika dimaksudkan untuk menyicil 

utang. Ulama Shafi’iyah dan Hanabilah melarang qard { terhadap sesuatu 

yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qard { agar 

mendapat yang lebih baik atau lebih banyak sebab qard { dimaksudkan 
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sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan 

keluarga. Selain itu, Rasulullah SAW melarangnya. 

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan 

untuk mengambil yang lebih baik, qard { dibolehkan. Tidak dimakruhkan 

bagi muqrid { untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah 

memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki 

daripada unta yang diambil beliau SAW. Selain itu, Jabir bin Abdullah 

berkata: 

  ِ ّه َحٌق  َ ََض  نِ  َ  َز  َ  نِ . م. َك  َ   ِ  َ  َ  َر ُسْ  ِ      

Artinya: 

“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian baliau 

membayarnya dan menambah untukku” 

Pendapat ulama fiqih lain tentang qard { dapat disimpulkan bahwa 

qard { dibolehkan dalam dua syarat: 

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat. 

2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli. 
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BAB III 

ARISAN SEMEN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo 

1. Profil Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Desa Serag merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo, yang memiliki tipe topografi berbukit berada pada 

lereng gunung dan aliran sungai, serta terletak di kawasan hutan. Desa 

Serag terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Wonorejo dan 

Dusun Ngerjang dengan jumlah penduduk 2.115 jiwa. Sedangkan kondisi 

Desa serag Kecamatan Pulung merupakan dataran kering persawahan 

dengan batas-batas sebagai berikut :
59

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan   : Talun Ngebel 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan  : Desa Wayang Pulung 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan   : Kehutanan Ngebel 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan   : Desa Kesugihan Pulung 

Luas wilayah Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

mempunyai luas wilayah 248,2 Ha dengan perician menurut 

penggunaannya sebagai berikut: 

a. Lahan permukiman    : 80 ha/m
2
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b. Lahan persawahan     : 50 ha/m
2
 

c. Lahan perkebunan     : 116,90 ha/m
2
 

d. Lahan kuburan     : 1 ha/m
2
 

e. Lahan perkantoran     : 0.25 ha/m
2
 

f. Lahan prasarana umum    : 0.05 ha/m
2
 

g. Tanah Sawah    

a) Sawah irigasi teknis    : 30 ha/m2 

b) Sawah irigasi ½ teknis   : 20 ha/m
2
 

h. Tanah kering 

a) Ladang     : 116,90  ha/m
2
 

b) Pemukiman    : 80  ha/m
2
 

i. Tanah Fasilitas Umum 

a) Bengkok     : 95 ha/m
2
 

b) Lapangan    : 0,25 ha/m
2
 

j. Perkantoran pemerintahan   : 0,25 ha/m
2
 

k. Pemakaman    : 1 ha/m
2
 

l. Bangunan sekolah    : 0,25 ha/m
2
 

m. Pertokoan     : 0,25 ha/m
2
 

n. Pasar     : 0,25 ha/m
2
 

o. Terminal      : 0,25 ha/m
2
 

p. Daerah tangkapan air   : 1 ha/m
2
 

q. Usaha perikanan    : 0,25 ha/m
2
 

r. Tanah hutan terdiri dari: 
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a) Hutan lindung     : 25 ha/m
2
 

b) Hutan produksi    : 25 ha/m
2
 

c) Hutan Produksi Tetap   : 25 ha/m
2
 

s. Iklim 

a) Curah hujan    : 2500 mm 

b) Jumlah bulan hujan   : 6 bulan 

c) Suhu rata-rata    : 70 cc 

d) Tinggi tepat    : 2000 mdl 

t. Kesuburan tanah 

a) Warna tanah hitam 

b) Tekstur tanah lempung 

c) Tingkat kemiringan tanah 30
0
 

d) Tingkat Erosi Tanah 5 ha 

u. Orbitrasi 

a) Jarak ke kecamatan 4 km/15 menit/1 jam 

b) Jarak ke kabupaten 22 km/1 menit/5 jam 

c) Jarak ke provinsi 200 km/5 menit/ 55 jam 

2. Selayang Pandang Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo 

Arisan semen berawal dari bantuan pemerintah yaitu IDT atau bantuan 

arisan berupa hewan ternak. Bantuan tersebut diberikan pemerintah untuk 

rakyat pada tahun 1990. Pemerintah memberikan bantuan berupa hewan 

kambing betina. Kambing tersebut dipinjamkan kepada masyarakat Serag 
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secara bergantian. Pada tahun 2011 arisan semen didirikan sebagai 

pengganti program IDT atau bantuan hewan ternak. Bapak Haryo Kepala 

Desa melanjutkan kegiatan tersebut dengan Arisan Semen di Desa Serag 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini disetujuai oleh 

masyarakat Desa Serag. Arisan ini dirintis oleh Bapak Haryo selaku 

Kepala Desa Serag bersama  Kepala Dusun  yaitu bapak Sutikno, bapak 

Wagimun dan bapak Wagiran sebagai penasehat. Terlaksananya kegiatan 

tersebut karena kerja keras pemerintahan Desa Serag dan dukungan 

Masyarakat Desa Serag. 

Dengan kesepakatan bersama antara pengurus Desa Serag untuk 

mengadakan arisan semen. Demi kelancaran dan terbibnya kegiatan arisan, 

maka dibentuk pengurus organisasi arisan semen di Desa Serag 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
60
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Jumlah anggota arisan semen di Desa Serag 64 anggota terdiri dari tiga 

Dusun dari jumlah penduduk sedesa Serag 2.115 jiwa.
61

 Dengan rincian 

sebagai berikut Dusun Krajan berjumlah 25 anggota, Dusun Wonorejo 

berjumlah 6 anggota, dan Dusun Ngerjang berjumlah 33 anggota. Arisan 

ini sudah mengeluarkan 30 anggota yang memperoleh undian sampai 

bulan Mei 2015, sehingga sisa 34 anggota.  

Arisan semen dilaksanakan satu bulan sekali berada di rumah anggota 

yang memperoleh undian. Cara ini dipilih untuk mempererat tali 

silaturahmi antar warga Desa Serag sekaligus menghidupkan kegiatan 

tolong menolong.
62

 Arisan semen murni untuk kegiatan tolong menolong 

antar pengurus dan anggota dalam meringankan kebutuhan primer maupun 

sekunder. 

3. Tujuan Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. 

Tujuan utama diselenggarakan arisan semen di Desa Serag adalah 

untuk memperkuat tali silaturahim antar warga dan saling tolong 

menolong antar warga Desa Serag. Tolong menolong sesama warga 

sebagai bentuk kerukunan sesama manusia. Wujud kebersamaan antar 

dusun untuk menciptakan desa yang guyup rukun. Disisi lain untuk 

mempererat tali silaturahmi dengan berkunjung kerumah warga.  

Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan qard {. Qard { adalah 

memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa 
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mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama 

dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi 

menghendaki. Dari dasar tersebut maka segenap pengurus desa Serag 

mempunyai gagasan untuk mengadakan arisan semen agar dapat 

membantu warga untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. 

 

B. Pembayaran Arisan Semen dengan Patokan Harga Semen di Desa Serag 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo  

Arisan semen adalah arisan berupa barang, harga semen sebagai standart 

pembayaran arisan. Sistem pembayarannya berupa harta dan kegiatan ini 

sesuai dengan kesepakatan pengurus dan anggota. Pembayaran arisan semen 

mengikuti harga pada saat itu. Apabila harga semen naik maka pembayran 

arisan semen naik, apabila harga semen turun pembayaran arisan turun. 

Diprediksikan harga semen akan mengalami kenaikan.  

Cara ini dipilih pengurus supaya tidak terjadi kerugian antar pihak. Sebab 

pembayaran dengan cara ini untuk mengikuti nilai mata uang rupiah. Anggota 

dan pengurus tidak melihat nilai nominal tetapi nilai rupiah.
63

 Nilai rupiah 

tahun 2011 dengan tahun 2015 berbeda, sehingga dengan sistem pembayaran 

dengan patokan harga semen nilai rupiahnya sama. Misalkan anggota yang 

memperoleh undian pertama diprediksikan dapat membeli semen, maka yang 

mendapat undian terakhir jumlah nominal yang diterima dapat membeli 

semen.  

                                                           
63

 Wawancara dengan Bapak Surat, Lihat Transkip No. 07/1-W/F-1/27-05/2015. 

 



45 
 

 

 

Dalam Arisan Semen penetuan pembayaran dengan jumlah nominal mata 

uang maka ada pihak yang dirugikan. Karena nilai rupiah yang memiliki 

perbedaan, naik turunnya harga yang tidak stabil. Anggota yang memdapat 

undian di awal nilai rupiahnya besar sedangkan undian terakhir nilai 

rupiahnya tidak sama. Sehingga anggota tidak dapat mencapai kesetaraan dan 

keadilan harga. Cara menetukan pembayaran arisan semen secara otomatis 

warga mengetahuinya. Pembayaran  Arisan Semen sesuai kesepakatan 

bersama, pembayaran Arisan dibulatkan. Hasil dari pembulatan Arisan 

Semen sebagai  simpan pinjam. Misalkan harga semen Rp. 54.000,- 

pembayaran arisan menjadi Rp. 60.000,-. Sisa dari Arisan semen sebesar Rp. 

4.000,- sebagai simpan pinjam anggota.
64

 

Hasil pembulatan harga semen sebagai simpan pinjam anggota dan uang 

tersebut sebagai pembiayaan antar anggota.
65

 Pinjam meminjam Arisan 

Semen dikenai  bunga 5% setiap bulannya. Dalam simpan pinjam arisan 

semen tidak ada batasan pinjaman atau masa tenggang pinjaman. Hanya saja 

syarat pinjamannya peminjam wajib melunasi pinjaman satu bulan sebelum 

SHU dibagikan.  

Pembayaran arisan semen di Desa Serag tidak ada tenggang waktu. 

Pembayaran arisan semen di Desa Serag dilakukan pada jatuh tempo. Sebab 

arisan semen sebagai pinjam meminjam harta, pembayaran arisan yang tidak 

dapat  ditangguhkan. Prinsip arisan semen di Desa Serag berdasarkan pada 

pinjaman kebajikan dan tolong menolong. Pembayaran arisan semen di Desa 
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Serag berupa uang bukan barang, harga semen sebagai standart pembayaran 

arisan. 

 

C. Sistem Penyerahan Undian yang Berupa Uang dan Bukan Barang 

Penyerahan undian arisan semen pada prakteknya berupa harta bukan 

barang. Nama arisan semen hanya sebagai simbol dan standart pembayaran 

arisan. Penyerahan undian bukan  berupa barang karena tujuan dari arisan ini 

tolong menolong antar anggota. Dengan penyerahan  undian Arisan Semen 

berupa uang dapat membantu kebutuhan primer maupun sekunder.  

Penyerahan undian Arisan Semen dengan berupa uang dapat membantu 

anggota. Setiap anggota memiliki kebebasan untuk memanfaatkan harta 

tersebut. Apabila penyerahan undian berupa barang anggota arisan belum pasti 

membutuhkan semen. Karena kebutuhan maupun kepentingan setiap anggota 

berbeda. Semen berfungsi sebagai alat bangunan, tidak semua anggota akan 

menggunakan undian Arisan Semen digunakan untuk membangun rumah atau 

renofasi rumah. 

Penentuan undian dilakukan dengan cara menjatuhkan satu nama anggota 

arisan. Dengan cara mengkocok nama-nama anggota yang mengikuti arisan. 

Selain dengan cara mengundi, penentuan undian Arisan Semen dapat 

dilakukan dengan cara anggota memintan agar mendapat undian. Anggota 

diperbolehkan meminta atau pesan untuk mendapatkan undian arisan semen 

dengan syarat sebagai berikut: 
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1. Anggota Arisan Semen yang akan mempunyai acara hajatan seperti 

pernikahan, selametan dan kitan 

2. Anggota Arisan Semen mengalami kesusahan seperti kematian 

3. Anggota Arisan Semen untuk kebutuhan yang mendesak. Seperti rumah 

dalam keadaan roboh dan lain sebagainya.
66

  

Apabila yang meminta undian lebih dari satu anggota, yang diprioritaskan 

adalah anggota yang lebih membutuhkan. Cara pemesan undian arisan semen 

dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan Arisan Semen. Penyarahan undian 

Arisan Semen tidak ada potongan kas maupun pengurus, seluruh perolehan 

Arisan diberikan anggota. Pengurus mendapat uang lelah bukan dari hasil 

arisan semen akan tetapi dari simpan pinjam anggota. Bunga tersebut akan 

dibagi sejumlah anggota Arisan Semen dan di tambah jumlah pengurus. Jadi 

hasil bunga dari simpan pinjam arisan semen dibagi menjadi 67 anggota, yang 

tiga anggota adalah pengurus. 

 

D. Anggota yang Keluar dari Arisan Semen Sebelum Selesai 

Arisan semen sarisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo melakukan 

musyawarah antar pengurus dan anggota. Tujuan pelaksanaan arisan ini agar 

berjalan lancar hingga selesai. Apabila tidak melakukan musyawarah antar 

pengurus dan anggota dikhawatirkan terjadi masalah.  Perjanjian yang 

disepakati antar pengurus dan anggota sebagai berikut: 
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1. Pembayaran arisan semen sesuai dengan harga pada bulan tersebut. 

2. Sebelum jatuh tempo dilarang mengundurkan diri. 

3. Pembayaran arisan semen dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu. 

4. Anggota yang tidak hadir maka pembayaran arisan wajib dibayar.
67

 

Jika terjadi kasus no 2, maka bisa ditawarkan ke anggota maupun warga 

untuk menggantikannya. Anggota atau warga yang menyetujui 

menggantikan, ia harus mengganti sejumlah uang sebesar yang dikeluarkan 

oleh anggota yang wanprestasi. Kasus seperti ini jarang terjadi dalam arisan 

semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Apabila tidak 

ada anggota yang menggantikan, maka anggota arisan semen wajib mengikuti 

arisan, tidak boleh keluar sebelum ada anggota atau nama lain yang akan 

menggantikan. Karena tanpa ada pengganti akan menjadikan arisan tersebut 

semakin berkurang anggotanya dan membuat dampak negatif.  Maka di 

tegaskan sebagaimana di atas dengan tujuan silaturahmi dan tolong  

menolong antar warga.  
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BAB IV 

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP ARISAN SEMEN  

DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG  

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Arisan Semen dengan 

Patokan Harga Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo  

Praktek arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo berdasarkan 

proses pembentukan akad qard{ (pinjaman kebajikan). Dalam hal ini anggota 

membayar arisan semen sesuai dengan harga semen yang dilakukan satu bulan 

sekali. Jika harga semen naik pembayaran naik, jika harga turun pembayaran  

turun. Sehingga harga semen tidak stabil, karena mengikuti nilai rupiah.  

Pembayaran arisan semen dilakukan dengan ijab qabul. Ijab dan qabul 

dalam arisan ini dilakukan oleh pengurus dan anggota arisan semen. Ijab dan 

qabulnya dilakukan secara lisan, mereka menganggap  bentuk perkataan 

apapun dianggap sah. Kemudian disepakati dan disetujui bersama untuk 

melakukan sistem pembayaran arisan sesuai dengan harga semen, kesepakatan 

ini dilakukan dengan  tanggung jawab.  Cara ini dilakukan oleh pengurus dan 

anggota bertujuan untuk tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi. 

Dalam fiqih muamalah sistem yang digunakan arisan semen di Desa 

serag Pulung Ponorogo adalah akad qard {, maka para anggota mempunyai hak 

atas pengembalian pinjaman yang tidak sama dari harta pinjaman. Ulama  

Hanafiyah berpendapat bahwa qard { dipandang sah pada harta mitsil, yaitu 
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sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

nilai. Benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung yang diperbolehkan. 

Karena tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam 

satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga. Karena 

tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan 

perselisihan harga dan taksiran nilainya. Sedangkan syarat-syarat barang yang 

dapat dihutangkan yaitu besarnya pinjaman (al-qard {) harus diketahui dengan 

takaran, timbangan, atau jumlahnya, sifat pinjaman (al-qard {) dan usianya 

harus diketahui jika dalam bentuk hewan, pinjaman (al-qard {) tidak sah dari 

orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak 

normal akalnya.  

Pelaksanaan arisan semen berhubungan dengan mu‟amalah qard { yang 

telah memenuhi rukun-rukun qard { yaitu: 

a. Ada pemberi utang 

b. Orang yang berhutang 

c. Barang atau harta yang dihutang 

d. Pelaksanaan ijab dan qabul 

Namum pembayaran arisan semen yang menjadi ukuran pembayaran 

adalah harga semen dalam fiqih muamalah mengandung riba nasi‟ah. riba 

nasi‟ah adalah bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan, 

dimana harga semen tidak menentu dan harga tersebut akan mengalami 

kenaikan. Adanya kenaikan harga yang menjadikan sistem pembayaran 

tersebut mengandung riba nasi‟ah.  



51 
 

 

 

Selain pembayaran mengikuti harga semen, adanya pembulatan harga. 

Pembulatan tersebut sebagai simpan pinjam dan bagi anggota yang 

meminjam dikenai bunga 5%. Pembayaran arisan semen di Desa Serag tidak 

boleh ditangguhkan. Pembayaran ini dibayarkan pada waktu jatuh tempo. 

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran qard { sampai waktu 

tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba nasi‟ah. Selain itu qard { 

termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib 

membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa standart harga semen 

sebagai pembayaran arisan dengan akad qard {. Akad ini sudah memenuhi 

rukun qard {. Menurut ulama  Hanafiyah qard { dipandang sah karena tidak 

terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Karena 

pengurus dan anggota tidak menilai dari jumlah nominal namun nilai rupiah, 

akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong.  

Pembayaran arisan semen yang menjadi ukuran pembayaran adalah harga 

mengandung riba nasi‟ah. Karena adanya pembulatan pembayaran arisan 

semen. Pembulatan tersebut sebagai simpan pinjam dan bagi anggota yang 

meminjam dikenai bunga5%. Waktu pembayaran arisan semen dilakukan 

jatuh tempo dan tidak boleh ditangguhkan,  Jumhur ulama melarang 

penangguhan pembayaran qard { sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan 

akan menjadi riba nasi‟ah. 
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B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penyerahan Undian yang 

Berupa Uang dan Bukan Barang 

Anggota arisan semen di Desa Serag mendapat undian secara 

bergantian dengan cara mengundi lot arisan, satu lot yang terjatuh maka dia 

yang berhak mendapat undian. Selain dengan cara mengundi nama anggota, 

ada juga pemesanan undian. Undian yang diterima oleh anggota berupa uang 

bukan barang. Karena dianggap uang lebih bermanfaat walaupun penyerahan 

undian tidak berupa barang. Syarat qardh besarnya pinjaman (al-qard{u) harus 

diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. 

Harta yang dihutangkan disyarakan berupa benda, tidak sah 

menghutangkan manfaat atau jasa menurut pendapat kalangan madzhab 

Hanafiy>ah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi’iyah dan 

Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda 

sehingga boleh saja menghutangkan manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan 

dengan sifat. Penulis sepakat dengan pendapat Syafi’iyah dan Malikiyah, 

karena arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo lebih pada tujuan tolong 

menolong. Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunah dasarnya adalah 

tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang 

yang akan berutang benar-benar memerlukan. Cara ini dapat dilakukan dengan 

pemesanan undian. 

Masing-masing anggota menerimaan undian dengan jumlah yang 

berbeda-beda. Penerimaan undian ini mengandung riba fadli yaitu bentuk 

praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan. Karena pembayaran 
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arisan semen menggunakan patokan harga semen pada saat itu. Jumlah undian 

diserahkan anggota yang mendapat undian tanpa ada potongan. Pengurus 

mendapat uang lelah dari bunga simpan pinjam. Bunga atau tambahan 

simpanan termasuk riba nasi‟ah. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penerimaan undian 

berupa uang tidak bertentangan dengan fiqih qard {. Akad ini sudah memenuhi 

syarat, barang yang dapat diketahui jumlahnya. Penulis sepakat dengan 

pendapat Syafi’iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang 

dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat atau 

jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. Penerimaan undian yang berbeda-

beda dan adanya bunga mengandung riba nasi‟ah. 

 

C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Anggota yang Keluar dari Arisan 

Semen Sebelum Selesai 

Pelaksanaan arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo memiliki 

tanggung jawab antar penguru dan anggota. Dalam prakteknya masing-masing 

anggota dan pengurus memiliki komitmen, sehinggga anggota bertahan 

mengikuti arisan semen sebelum jatuh tempo. Kasus tersebut belum terjadi 

pada  anggota arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo keluar dari arisan  

sebelum jatuh tempo. Apabila masalah tersebut terjadi dikegiatan arisan 

semen sepaya berjalan dengan baik, maka anggota wajib mencari anggota lain 

sebagai pengganti. Karena sebelum pelaksanaan arisan dilaksanakan 

melakukan perjanjian antar pengurus dan anggota. 
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Ulama Sayfiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam qard { tidak 

ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan 

dalam qard {, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia 

mau. Sehingga praktek arisan semen di Desa Serag sesuai dengan akad qard { 

boleh membatalkan arisan sebelum jatuh tempo. Ulama Hanafiyah 

mendapatkan keharusan untuk menangguhkan qard { pada empat keadaan. 

Salah satunya Hiwalah yaitu pemindahan hutang. Seperti anggota arisan yang 

keluar harus mendapat penggantinya. Meskipun anggota tersebut sudah 

mendapat undian atau belum. Imam Malik berpendapat bahwa qard { 

ditangguhkan dengan adanya penangguhan sebab Nabi SAW. Bersabda: 

  َ ْ ُ ْس ُِ ْ  َ  َ  َ  ُشُ  ْ  ِ ِهمْ 

Artinya: 

“Orang-orang Islam didasarkan pada persyaratan yang mereka buat”. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa anggota yang keluar 

dari arisan semen sebelum jatuh tempo sesuai dengan fiqih muamalah. Ulama 

Sayfiyah dan Hanabilah berpendapat dalam qard {, masing-masing berhak 

boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Penulis cenderung pada 

pendapat ulama Hanafiyah mendapatkan keharusan untuk menangguhkan 

qard { dengan Hiwalah yaitu pemindahan hutang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan pembayaran arisan semen 

dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo menurut 

ulama  Hanafyah, akad qard { dipandang sah karena tidak terjadi 

perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Pembayaran 

arisan semen mengandung riba nasi‟ah. Karena pembulatan pembayaran 

arisan semen sebagai simpan pinjam dan anggota yang meminjam 

dikenai bunga.  

2. Penerimaan undian berupa uang tidak bertentangan dengan fiqih qardh 

Menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta 

yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan 

manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat.  

3. Anggota yang keluar dari arisan semen sebelum arisan semen selesai  

sesuai dengan fiqih muamalah. Masing-masing berhak membatalkan 

akad kapan saja dia mau. Penulis cenderung pada pendapat ulama 

Hanafiy>ah mendapatkan keharusan untuk mengalihkan qard { dengan 

Hiwalah yaitu pemindahan hutang.  
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B. Saran-saran 

Sistem arisan semen di Desa Serag Pulung Ponorogo perlu dirubah. 

Karena sistem pembayaran dengan standart harga semen yang terjadi 

pembulatan pembayaran arisan dan penerimaan undian yang berbeda-beda 

mengandung riba. Agar terhindar riba sistem tersebut dapat dirubah dengan 

pembayaran arisan dengan harga semen dan penyerahan undian berupa semen. 

Sehingga tidak terjadi perbedaan perolehan undian, maka terciptalah 

kesetaraan dan keadilan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 01/1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Supriyanto Selaku Ketua Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  07.00 - 07.30 WIB 

Disusun Jam 18.45 – 19.30 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Supriyanto 

Topik Wawancara Awal Mula Berdirinya Arisan Semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Sekilas informasi tentang awal berdirinya arisan 

semen? 

Arisan semen berawal dari bantuan pemerintah 

yaitu IDT. Bantuan tersebut diberikan pemerintah 

untuk rakyat pada tahun 1990. Pada tahun 2011 

pemerintah tidak memberikan bantuan IDT. 

Sehingga Bapak Haryo selaku Kepala Desa 

melanjutkan program tersebut dengan arisan 

semen. Struktur pengurus arisan semen sebagai 

berikut ketua Bapak Supriyanto, Sekertaris Bapak 

Tarno dan Bendahara Bapak Sugianto. Arisan ini 

menggunakan sistem pembayaran arisan 

mengikuti harga semen pada saat itu. Arisan 

semen hanya sebagai nama arisan, 

pelaksanaannya tidak seperti aslinya. Pembayaran 

dan penyerahan arisan berupa uang bukan barang. 

sehingga pembayaran arisan semen disesuaikan 

dengan harga semen. Arisan ini diadakan setiap 

satu bulan sekali dengan mengeluarkan undian 

satu nama anggota. Arisan semen di Desa Serag 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

dilakukan ditempat anggota yang memperoleh 

arisan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 02/1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Supriyanto Selaku Ketua Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  07.00 - 07.30 WIB 

Disusun Jam 18.45 – 19.30 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Supriyanto 

Topik Wawancara Tujuan dan dasar arisan semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Apa tujuan dan dasar diadakan arisan semen 

dengan pembayaran mengikuti harga semen? 

Tolong menolong sesama warga sebagai bentuk 

kerukunan sesama manusia. Cara ini dipilih untuk 

mempererat tali silaturahmi antar warga Desa 

Serag sekaligus menghidupkan kegiatan tolong 

menolong. Wujud kebersamaan antar dusun 

untuk menciptakan desa yang guyup rukun. Salah 

satu bentuk tolong menolong adalah dengan 

qardh. Qardh adalah menghutangkan harta 

kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, 

untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama 

dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja 

yang menghutangi menghendaki. Penerimaan 

nominal yang berbeda  tidak menimbulkan rasa 

kecemburuan. Karena pada prinsipnya tidak ada 

unsur paksaan. Pengurus dan anggota 

menggunakan prinsip saling ridho tidak merasa 

saling dirugikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 03/ 1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Warni Selaku Anggota Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  07.30 – 07.40 WIB  

Disusun Jam 19.30 – 19.45 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Warni 

Topik Wawancara Kondisi Ekonomi Masyarakat Serag 

Peneliti 

 

 

Informasi  

Bagaimanakah kondisi ekonomi masyarakat 

serag dengan penentuan pembayaran arisan 

dengan patokan harga semen? 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Serag berada 

dirata-rata keatas dan kebawah. Karena upah 

kerja buruh tani di Desa Serag lebih rendah dari 

desa sebelah yaitu desa Sugihan. Walaupun 

kondisi masyarakat seperti di atas, masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan 

adanya arisan semen menggunakan sistem 

pembayaran mengikuti harga semen, seluruh 

anggota berusaha bisa membayarnya. Bagi 

masyarakat ekonominya berada dimenengah 

kebawah memiliki prinsip anggota lain bisa maka 

ia juga bisa. Seluruh anggota tidak merasa 

keberatan dengan adanya arisan semen. Justru 

sistem arisan ini akan membantu masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 

Masyarakat menganggap arisan semen sebagai 

tabungan karena di jamin anggota akan mendapat 

undian yang cukup besar. Sehingga perolehan 

tersebut dapat digunakan sesuka anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 04/1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Perangkat Desa Serag 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  08.00 – 08.45 WIB 

Disusun Jam 19.45 – 20.10 WIB 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Desa Serag 

Topik Wawancara Profil Desa Serag 

Peneliti 

 

Informasi  

Bagaimana dengan kondisi Desa Serag 

Kecamatan Pulung? 

Desa Serag merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yang 

memiliki tipe topografi berbukit berada pada 

lereng gunung dan aliran sungai, serta terletak di 

kawasan hutan. Desa Serag terdiri dari tiga dusun 

yaitu Dusun Krajan, Dusun Wonorejo dan Dusun 

Ngerjang dengan jumlah penduduk 2.115 jiwa. 

Sedangkan kondisi Desa serag Kecamatan 

Pulung merupakan dataran kering persawahan 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Talun 

Ngebel 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Wayang   Pulung 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kehutanan 

Ngebel 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa 

Kesugihan Pulung 

Pekerjaan masyarakat Desa Serag adalah petani, 

perkebunan, pedagang, pegawai swasta, pegawai 

negeri sipil, tukang bangunan dan wirausaha. 

Kondisi masyarakat di Desa Serag dapat 

dikatagorikan mampu dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Karena kekayaan yang 

melimpah sebab tanahnya cocok ditanami 

berbagai tanaman seperti padi, palawija, sayur-

sayuran, ketela, kelapa dan warga Desa Serag 

menganggap penghasilan terbesar dari  kebun 

cengkeh. 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 05/1-W/F-2/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Tarno Selaku Sekertaris Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  09.00 – 09.20 WIB 

Disusun Jam 20.10 – 20.25 WIB 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Desa Serag 

Topik Wawancara Penetuan anggota yang mendapat undian 

Peneliti 

 

Informasi  

Bagaiman cara penetuan anggota arisan semen 

untuk memperoleh undian? 

Penentuan undian dilakukan dengan cara 

menjatuhkan satu nama anggota arisan. Dengan 

cara mengkocok nama-nama anggota yang 

mengikuti arisan. Disisi lain dengan cara 

permintaan dari anggota. Anggota diperbolehkan 

meminta agar mendapat undian arisan semen. 

Adapun syarat yang diperbolehkan meminta 

undian arisan semen. 

4. Apabila anggota mempunyai acara hajatan 

seperti pernikahan, selametan dan kitan 

5. Apabila anggota mengalami kesusahan seperti 

kematian 

6. Jika anggota membutuhkan untuk kebutuhan 

yang mendesak. Seperti rumah dalam keadaan 

roboh dan lain sebagainya.  

Apabila yang meminta undian lebih dari satu 

anggota, yang diprioritaskan adalah anggota yang 

lebih membutuhkan. Cara pemesan undian arisan 

semen satu bulan sebelum bulan berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 06/1-W/F-2/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Tarno Selaku Sekertaris Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  09.00 – 09.20 WIB 

Disusun Jam 20.25 – 20.35 WIB 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Desa Serag 

Topik Wawancara Jumlah anggota arisan semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Berapa jumlah anggota arisan semen dan apa 

batasan dari anggota? 

Jumlah anggota arisan semen di Desa Serag 64 

anggota terdiri dari tiga dusun. Sedangkan jumlah 

penduduk sedesa Serag 2.115. Dengan rincian 

sebagai berikut Dusun Krajan berjumlah 25 

anggota, Dusun Wonorejo berjumlah 6 anggota, 

dan Dusun Ngerjang berjumlah 33 anggota. 

Arisan ini tidak ada batasan anggota karena 

semakin banyak anggota yang mengikuti 

perolehan arisan juga bertambah nominalnya. 

Satu anggota diperbolehkan mengikuti lebih dari 

satu nama undian. 

 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 07/1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Surat Selaku Anggota Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  09.30 - 10.00 WIB 

Disusun Jam 20.35 -  20.50 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Surat 

Topik Wawancara Sistem pembayaran arisan sesuai dengan harga 

semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Mengapa sistem pembayaran arisan sesuai 

dengan harga semen? 

Sesuai dengan kesepakatan pengurus dan 

anggota, bahwasannya pembayaran arisan 

mengikuti harga pada saat itu. Dengan cara itu 

dapat mengikuti nilai mata uang rupiah. Anggota 

dan pengurus tidak melihat nilai nominal akan 

tetapi dilihat dari segi nilai rupiah. Nilai rupiah 

tahun 2011 dengan tahun 2015 berbeda, sehingga 

dengan sistem pembayaran dengan patokan harga  

nilai rupiahnya sama. Misal anggota yang 

memperoleh undian pertama diprediksikan dapat 

membeli semen, maka yang mendapat undian 

terakhir juga dapat  membeli semen. Sedangkan 

harga akan mengalami kenaikan sesuai dengan 

nilai rupiah pada saat itu. Jika tidak 

menggunakan sistem seperti ini, maka ada pihak 

yang dirugikan. Anggota yang memdapat undian 

di awal nilai rupiahnya besar sedangkan nilai 

rupiah sekarang kecil. Sehingga anggota tidak 

dapat mencapai kesetaraan dan keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 08/1-W/F-1/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Surat Selaku Anggota Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  09.30 - 10.00 WIB 

Disusun Jam 20.50 – 21.15 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Surat 

Topik Wawancara Cara menetukan pembayaran arisan semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Bagaimana cara menetuan harga pembayaran 

arisan semen? 

Cara penetuan pembayaran arisan semen secara 

otomatis warga mengetahuinya. Karena harga 

semen pada saat itu yang dijadikan patokan 

harga. Akan tetapi pembayaran  tersebut 

dikembalikan sesuai kesepakatan bersama. Jika 

harga semen tidak bulat maka pembayaran 

dibulatkan. Sisa dari harga semen akan digunakan 

simpan pinjam.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 09/1-W/F-2/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Sugianto Selaku Bendahara Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  10.10 - 10.20 WIB 

Disusun Jam 21.15 – 21.40 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Sugianto 

Topik Wawancara Penggunaan pembulatan pembayaran arisan 

semen 

Peneliti 

 

Informasi  

Digunaan sebagai apa dana pembulatan arisan 

semen? 

 

Dana hasil dari pembulatan digunakan sebagai 

simpan pinjam anggota. Dana tersebut 

dipinjamkan bagi anggota yang membutuhkan. 

Bagi anggota yang meminjam dikenai bunga 5% 

setiap bulannya. Dalam simpan pinjam arisan 

semen ada batasan satu bulan sebelum SHU 

dibagikan. Dan sampai sekarang tidak ada 

kemancetan angsuran anggota. 

 

 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 10/1-W/F-2/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Sugianto selaku Bendahara Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  10.10 - 10.20 WIB 

Disusun Jam 21.15 – 21.40 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Sugianto 

Topik Wawancara Pengurus mendapat uang lelah 

Peneliti 

 

Informasi  

Dari mana pengurus arisan semen memperoleh 

uang lelah? 

 Pengurus mendapat uang lelah bukan dari hasil 

arisan semen. Arisan ini tidak ada potongan bagi 

anggota yang mendapat undian. Seluruh 

perolehan arisan semen tiap bulannya diberikan 

bagi anggota yang memperoleh undian. Pengurus 

mendapat uang lelah diperoleh dari bunga simpan 

pinjam arisan semen. Bunga tersebut akan dibagi 

dengan jumlah seluruh anggota arisan dan di 

tambah dengan jumlah pengurus. Jadi hasil 

bunga dari simpan pinjam arisan semen dibagi 

menjadi 67 anggota, yang tiga anggota adalah 

pengurus.  
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Kode 11/1-W/F-2/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Mitro Selaku Anggota Arisan Semen 

Tanggal 27 Mei 2015 

Jam  10.30 - 10.55 WIB 

Disusun Jam 21.40 – 22.05 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Mitro 

Topik Wawancara Penyerahan undian tidak berupa barang tetapi 

berupa uang 

Peneliti 

 

Informasi  

Mengapa penyerahan undian tidak berupa barang 

tetapi berupa uang? 

 Nama arisan semen hanya sebagai nama dan 

pembayarannya sesuai dengan nama arisan. 

Penyerahan undian tidak  berupa barang karena 

tujuan dari arisan ini tolong menolong antar 

anggota. Sehingga penyerahan  berupa uang 

dapat membantu kebutuhan primer maupun 

sekunder.  Dengan penyerahan undian berupa 

uang setiap anggota memiliki kebebasan untuk 

memanfaatkan harta tersebut. Jika penyerahan 

berupa barang maka anggota arisan belum pasti 

membutuhkan semen. Karena kembali pada 

kebutuhan maupun kepentingan setiap anggota 

berbeda. Semen berfungsi sebagai alat bangunan, 

tidak semua anggota akan membangun rumah 

atau renofasi rumah.  Saya sebagai anggota 

merasa senang perolehanya berupa barang 

walaupun nama arisannya semen. Karena 

perolehan berupa uang dapat dimanfatkan sesuai 

dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Walaupun 

masing-masing anggota mendapat undian yang 

berbeda menurut saya tidak masalah. Karena 

prinsip kami yang terpenting nilai rupiahnya 

sama. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode 12/2-W/F-3/27-05/2015 

Nama Informan Bapak Supriyanto Selaku Ketua Arisan Semen 

Tanggal 29 Mei 2015 

Jam  11.00 - 11.15 WIB 

Disusun Jam 20.00 – 21.00 WIB 

Tempat Wawancara Rumah Bapak Supriyanto 

Topik Wawancara Anggota yang wanprestasi 

Peneliti 

 

Informasi  

Bagaiman dengan anggota yang keluar sebelum 

jatuh tempo? 

Sebelum arisan semen dilaksanakan, di adakan 

musyawarah antar pengurus dan anggota. 

Pengurus menawarkan perjanjian antar anggota. 

5. Pembayaran arisan semen sesuai dengan 

harga pada bulan tersebut. 

6. Sebelum jatuh tempo dilarang 

mengundurkan diri. 

7. Pembayaran arisan semen dilaksanakan 

secara rutin dan tepat waktu 

8. Jika anggota tidak hadir maka pembayaran 

arisan wajib dibayar 

Jika terjadi kasus no 2, maka bisa ditawarkan ke 

anggota maupun warga untuk menggantikannya. 

Anggota atau warga yang menyetujui 

menggantikan, ia harus mengganti jumlah uang 

sebesar yang dikeluarkan oleh anggota yang 

keluar. Akan tetapi kasus seperti ini jarang terjadi 

dalam arisan semen di Desa Serag Kecamatan 

Pululng Kabupaten Ponorogo. Apabila tidak ada 

anggota yang menggantikan, maka anggota arisan 

semen tetap mengikuti arisan, tidak boleh keluar. 

Sebelum ada anggota atau nama lain yang akan 

menggantikan. Karena jika tanpa ada pengganti 

akan menjadikan arisan tersebut semakin 

berkurang anggotanya. Maka di tegaskan 

sebagaimana di atas dengan tujuan silaturahmi 

antar warga tetap terjaga. 
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