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BAB III 

TRANSAKSI GADAI SAWAH DI DESA BETON KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud 

untuk menggambarkan objek penelitian secara global, dimana objek yang 

penulis amati adalah transaksi utang-piutang yang ada di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Keadaan Geografis 

Desa Beton merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Siman Ponorogo. Berada di Kabupaten Ponorogo sebelah selatan dengan 

jarak ke Kabupaten/Kota 3 km.  

a. Luas wilayah desa Beton  

Kabupaten  Ponorogo  mempunyai  luas  wilayah  1.371,78  km² dengan  

ketinggian  antara  92  sampai  dengan  2.563  meter  di  atas permukaan  

laut  yang  dibagi  menjadi  2  sub-area,  yaitu  area  dataran tinggi  yang 

meliputi  kecamatan  Ngrayun,  Sooko,Pulung,  dan  Ngebelsisanya 

merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 

sungaidengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber 

irigasi bagi lahan pertanian dengan  produksi padi maupun hortikultura. 

Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan  



44 

 

sawah sedang  sisanya  digunakan  untuk  tegal  pekarangan  Kabupaten 

Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. 

Desa Beton yang berada di salah satu kecamatan yang ada di Ponorogo, 

yaitu Kecamatan Siman, memiliki luas secara keseluruhan 179,83 Ha 

dengan perincian berdasarkan penggunaan sebagai berikut. 

1) Perumahan: 24, 79 Ha 

2) Sawah: 91 Ha 

3) Ladang/tegal: 52,14 Ha 

4) Tanah fasilitas umum:12,66 Ha 

5) Pekarangan: 89,33 Ha 

b. Batas desa Beton 

1) Sebelah utara : Kelurahan Surodikraman 

2) Sebelah selatan : Desa Madusari 

3) Sebelah timur : Desa Sekaran 

4) Sebelah barat  : Desa Madusari 

2. Keadaan Demografis 

Berdasarkan data terakhir tahun 2014, mengenai keadaan 

demografis Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

merupakan Desa yang cukup padat penduduknya. Jumlah penduduk desa 

Beton mencapai 3285 jiwa dengan rincian 1733 jiwa laki-laki dan 1552 

jiwa perempuan.
1
 

                                                           
1
 Profil Desa Beton, 18. 
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a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 938 KK.
2
 

b. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan:
3
 

1) Warga Negara Indonesia (WNI) 

a) Laki-laki : 1733 orang. 

b) Perempuan : 1552 orang. 

2) Warga Negara Asing (WNA) 

a) Laki-laki : 0 orang. 

b) Perempuan : 0 orang. 

c. Jumlah penduduk menurut kepercayaan 

1) Islam    : 3285 orang 

2) Kristen   : 0 orang 

3) Hindu/Budha   : 0 orang 

4) Penganut kepercayaan : 0 orang 

d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

1) Petani      : 651 orang 

2) Buruh tani    : 356 orang 

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS)   : 31 orang 

4) Pengrajin industry rumah tangga  : 2 orang 

5) Pedagang keliling    : 7 orang 

6) Peternak     : 1 orang 

7) Bidan swasta     : 1 orang 

8) Pensiunan TNI/POLRI   : 5 orang 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid,.20. 
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3. Keadaan Pendidikan 

Masyarakat Beton masihpeduli dengan pendidikan, hal ini terlihat 

dari alokasi lahan yang tel;ah terpakai untuk bangunan sekolah ada 1,95 ha 

dengan rincian 3 sekolah TK, 3 sekaloh SD. Selain itu, mayoritas 

penduduk Beton adalah lulusan SMA/sederajat.
4
 Berdasarkan data yang 

penulis peroleh, tercatat bahwa ada 191 orang tamat SD/sederajat, 510 

orang tamat SMP/sederajat, 514 orang tamat SMA/ sederajat, 2 orang 

tamat D-3, 40 orang tamat S1 dan 3 orang tamat S3.
5
 

4. Keadaan Keagamaan 

Dari total penduduk Desa Beton 1733 orang laki-laki dan 1552 

orang perempuan semuanya beragama Islam. Pelaksanaan ibadah di Desa 

ini didukung dengan adanya sarana prasarana yang telah teralokasi dengan 

adanya tempat ibadah, terdapat empat masjid dan sembilan musholla yang 

ada di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
6
 

5. Keadaan Ekonomi 

Penduduk desa Beton Siman sebagian besar adalah petani.Di 

samping itu ada juga yang menjadi buruh tani, PNS, pengrajin rumah 

tangga, pedagang keliling, peternak, bidan swasta danada pula yang 

menjadi pensiunan TNI/POLRI.
7
 Sebagaimana table berikut: 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 651 

                                                           
4
Ibid., 19. 

5
 Ibid. 

6
Ibid., 38. 

7
Ibid., 19. 
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2. Buruh tani 356 

3. PNS 31 

4. Pengrajin industri rumah tangga 2 

5. Pedagang keliling 7 

6. Peternak  1 

7. Bidan swasta 1 

8. Pensiunan TNI/POLRI 5 

 

B. Deskripsi Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo 

Gadai Sawah yang ada di desa Beton, berawal dari seseorang yang 

sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka.Mayoritas gadai sawah 

tersebut terjadi dikarenakan adanya kebutuhan mendesak. Adapun kebutuhan 

mendesak yang biasa terjadi di desa Beton adalah adanya kebutuhan 

pendidikan anaknya dan  kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan 

bermotor. Sehingga, karena adanya kebutuhan yang mendesak tersebut, 

dengan sangat terpaksa mereka harus mencari pinjaman kepada orang lain 

yang lebih mampu dari mereka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dan 

dilakukan oleh Bapak Parno.
8
 

Dalam melakukan transaksi utang-piutang, masyarakat di Desa Beton 

Siman melakukan beberapa tahapan, sebagai berikut: 

1. Perjanjian gadai sawah 

                                                           
8
Wawancara dengan Parno selaku pihak berutang di Desa Beton, 25 November 2015. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar 

masyarakat Desa Beton adalah petani, sehingga mereka menggantungkan 

pemenuhan kebutuhan mereka dari hasil pertanian. Hasil pertanian yang 

hanya bisa diperoleh secara musiman membuat sebagian masyarakat Desa 

Beton harus mencari alternatif lain agar bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya, terutama kebutuhan mendadak dan terduga, seperti biaya 

pendidikan anak-anaknya, ada juga yang digunakan untuk pembelian 

sepeda motor demi kelancaran dalam kelangsungan proses pencarian 

ekonomi dan pendidikan anaknya.  

Dalam keadaan ini, masyarakat Desa Beton biasanya meminjam 

uang kepada Murtahin yang ada di Desa Beton.Yang menjadi Murtahin di 

desa ini adalah mereka yang secara ekonomi, berada di tingkat ekonomi 

nmenengah ke atas dan mau memberikan pinjaman uang kepada petani.  

Pihak Murtahin tidak menawarkan dirinya untuk memberikan pinjaman 

kepada debitur,akan tetapi pihak Murtahin sebagai pihak yang 

membutuhkan, datang ke rumah Murtahin untuk memohon bantuan 

pinjaman.Dengan demikian, proses utang-piutang ini dilakukan di rumah 

Murtahin, sebagai pihak pemberi pinjaman. 

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lapangan, menurut 

mereka tidak ada jalan lain selain meminjam kepada Murtahin, karena hal 

ini yang lebih mudah dilakukan. Kemudahan yang mereka peroleh adalah 

pelunasan yang temponya panjang bahkan bisa diperpanjang jika Rahin 

belum mampu melunasinya.Dibandingkan jika meminjam uang ke Bank, 
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meskipun mereka mempunyai jaminan sertifikat tanah, mereka keberatan 

dalam angsuran, yangmengharuskan untuk dibayar setiap bulan, 

sedangkan hasil yang diperoleh dari pertanian hanya musiman.Dan dalam 

setahun saja hanya tiga kali panen.Keluhan lain mereka tidak meminjam 

ke Bank, karena ada jaminannya, dan ketika pelunasan tidak tepat waktu, 

maka jaminan akan dilelang, mereka tidak mau ambil resiko.
9
 

Meskipun lembaga keuangan telah menjamur di tengah-tengah 

masyarakat, mulai dari lemabaga keuangan shari’ah sampai lembaga 

keuangan konvensional, dengan beragam testimoni dan kemudahan 

fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, namun kenyataannya masih ada sisi 

memberatkan bagi masyarakat sehingga mereka memilih jalan pinjaman 

yang lain.  

Sementara itu, jika mereka berhutang ke Murtahin mereka tidak 

perlu menggunakan barang jaminan. Murtahin hanya bahkan akan 

mengembalikan lagi sawah yang digadaikan kepihak petani untuk diolah 

dan di kelola dengan sistem bagi hasil. Di sini masing-masing pihak saling 

diuntungkan, karena dipihak Rahin (petani) diuntungkan dengan 

mendapatkan pinjaman dengan barang yang digadaikan masih dapat 

mengelola dan mendapatkan hasilnya, disatu pihak Murtahin yang 

seharusnya memiliki hak atas barang gadai mengakadkan hak atas barang 

gadai kepihak petani dengan mendapatkan pembagian hasil panennya.
10

 

                                                           
9
Wawancara dengan Anwar selaku pihak berutang, 30 November 2015. 

10
Wawancara dengan Jemanu selaku pihak berutang, 25 Desember 2015. 



50 

 

Pembagian hasil dari hasil panen disini sesuai dengan kesepakatan 

masing-masing pihak. Seperti yang dilakukan oleh bapak Jemanu selaku 

petani, ketika musim penghujan  biaya bercocok tanam lebih sedikit 

dikarenakan ketersediaan air maka pembagian hasil panen separuh untuk 

masing-masing pihak. Namun ketika musin kemarau karena biaya 

bercocok tanam lebih banyak sehingga pembagiannya menjadi sepertiga 

untuk Murtahin dan dua pertiga untuk Rahin (petani). 

Mekanisme pembagian hasil ini tentu berdasarkan keadaan dan 

kemampuan hasil sawah yang digarap petani. Pihak Murtahin tidak 

mematok berapa kwintal hasil dari sawah yang digarap. Artinya 

seberapapun hasil dari sawah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. 

Seperti yang dilakukan pak gito selaku penduduk setempat, bahwa pernah 

suatu ketika sawah yang digarap mengalami gagal panen karena penyakit 

dan hama yang tak dapat dikendalikan, dengan penuh kerelaan pihak 

Murtahin tidak meminta bagian hasil panen. Karena hasil panen yang tidak 

baik hanya mampu untuk biaya menanam musim selanjutnya.
11

Transaksi 

semacam ini tentunya sangat humanis yang dilakukan oleh para pihak. 

Artinya prinsip muamalah yang mengandung nilai tolong menolong 

tentunya dapat diwujudkan. 

2. Syarat-syarat Gadai Sawah 

Sebenarnya tidak ada syarat mutlak dalam transaksi ini, karena 

transaksi semacam ini sudah terkonstruk secara umum pada masyarakat. 

                                                           
11

Wawancara dengan Gito selaku pihak berutang, 01 Desember 2015. 
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Jadi memang transaksi ini terjadi karena Rahin membutuhkan uang dan 

menggadaikan sawahnya kepada Murtahin. Dan sawah yang digadaikan 

petani ini ysng menjadi hak Murtahin, Murtahin tidak mengambil 

sawahnya, akan tetapi dikembalikan lagi kepada Rahin (petani) untuk 

dimanfaatkan. 

Akan tetapi dalam akad kesepakatan dapat diperinci sebagai 

berikut:  

a. Rahin (petani) memiliki sebidang tanah (tidak berpatok luas) 

b. Rahin menggadaikan sawah miliknya sendiri. 

c. Tempo pelunasan hutang jelas. 

d. Kesepakatan dalam pembagian hasil sawah yang digadaikan petani 

untuk masing-masing pihak.
12

 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam gadai sawah ini 

pihak Murtahin yang seharusnya memiliki hak atas barang gadai tidak 

mengambil sawah yang digadaikan. Melainkan akan dilanjutkan dengan 

akad Muzaro’ah yang petani sebagai penggarap dan pihak Murtahin 

sebagai pemilik hak sawah karena telah digadaikan. Maka timbul sebuah 

kesepakatan tentang pembagian hasil dari hasil sawah yang digarap oleh 

petani. 

3. Ijab Qabul 

Ijab qabul antara Rahin (petani) dengan Murtahin  dilakukan 

dengan cara bahwa Rahin mengungkapkan keinginannya untuk pinjam 

                                                           
12

Wawancara dengan Sukoco, selaku pihak berpiutang, 26 November 2015. 
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uang (ijab) kemudian disambut oleh Murtahin dengan mengabulkan 

permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah 

bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan, “Berilah saya pinjaman Rp. 

10.000.000”,-, (umpamanya), kemudian dijawab oleh kreditur dengan 

(qabul), “Ya saya berikan utang kepada mu sebesar Rp. 10.000.000,-“. 

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat, artinya 

ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya, seseorang yang 

mengatakan “Saya utang kepadamu uang Rp. 10.000.000,-, kemudian 

Murtahin hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada 

orang yang berutang sebagai tanda ia menerima permintaannya (qabul). 

Ijab qabul dalam transaksi gadai sawah di Desa Beton ini dilakukan 

di rumah Murtahin, karena biasanya debitur maminjam uang kepada 

Murtahin dengan mendatangi rumahnya. Dalam perjanjian ini tidak ada 

hitam di atas putih. Mereka hanya saling percaya satu sama lain dan 

karena ini sudah menjadi sebuah Urf (adat kebiassan). Ijab qabul 

dilakukan di rumah Murtahin dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat 

lain maupun di rumah Rahin. Bukan Murtahin yang menawarkan pinjaman 

uang, akan tetapi Rahin lah sebagai pihak yang benar-benar membutuhkan 

yang mengajukan permohonan pinjaman. 

4. Pembayaran Pelunasan Gadai Sawah 

Apabila telah tiba waktu pembayaran seperti yang diperjanjikan 

biasanya 2 tahun, maka pihak petani harus segera melunasi utangnya. 

Namun apabila sudah temponya tetapi petani belum sanggup melunasinya, 
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maka Murtahin akan memberikan perpanjangan kepada Rahin. Sehingga  

syarat dan ketentuan masih berlaku.
13

 Namun ketika petani benar-tidak 

mampu melunasi hutangnya, maka sawah yang digadaikan akan dijual 

untuk melunasi pinjamannya kepada Murtahin. Tentunya dengan harga 

umum dan tanpa adanya tekanan dari pihak Murtahin serta tidak ada 

ekploitasi sepihak dari Murtahin 

Kerja sama Muzara’ah (penggarapan sawah) ini akan tetap 

berlangsung sampai pihak debitur mampu melunasi utangnya.. Utang akan 

tetap menjadi utang yang harus dibayar, sedangkan akad Muzara’ah akan 

dilakukan sampai pihak petani benar-benar mampu untuk melunasi 

hutangnya pada pihak Murtahin.
14

  

Apabila debitur telah mampu melunasi utangnya, maka berakhirlah 

perjanjian antara keduanya. Dengan terbayarnya utang berarti berakhir 

pula akad transaksi Muzara’ah (penggarapan sawah) dari masing-masing 

pihak. Dan ketika pihak Rahin memang benar-benar tidak mampu 

melunasi hutang, maka biasanya pihak Rahin akan meminta Murtahin 

untuk membelisawah yang digadaikan dengan harga yang sawa. Jadi juga 

ada proses penawaran dari pihak Rahin dalam menjual sawah yang 

digadaikan. Ketika pihak Murtahin tidak mampu atau tidak mau untuk 

membeli pemilik sawah menjual ke orang lain dan hutang pada Murtahin 

akan dilunasi. 

                                                           
13

Wawancara dengan Zainuddin selaku pihak berutang, 23 November 2015. 
14

Wawancara dengan susanto selaku pihak berutang, 30 November. 


