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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI 

DESA BETON SIMAN PONOROGO 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Sebagai makhluk sosial, sangat manusiawi jika manusia saling 

membutuhkan antara satu dengan lainnya.Begitu halnya dalam hal memenuhi 

kebutuhannya, mustahil manusia bisa hidup sendiri. Begitu beragamnya 

kebutuhan manusia, sehingga manusia terkadang secara personal atau pribadi 

tidak mampu memenuhinya sendiri, dan mengharuskan berhubungan dengan 

orang lain. Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan, 

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, berdasarkan kesepakatan 

yang telah dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, dan ini lazim 

dikenal dengan proses berakad atau melakukan kontrak. 

Akad atau kontrak dalam pembahasan fikih yang dapat digunakan 

dalam bertransaksi sangatlah beragam, sesuai dengan karakteristik dan 

spesifikasi kebutuhan yang ada.Akad di dalam ekonomi Islam (mu’amalah) 

menempati posisi yang sangat penting, karena akad adalah suatu perikatan yang 

diterapkan dengan adanya ijab qabul dengan berdasarkan ketentuan shar’ yang 
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berdampak pada keabsahan transaksi. Dan akad membatasi hubungan antara 

kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi Islam tersebut. 

Akad yang digunakan dalam kasus gadai sawah yang ada di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan 

oleh pihak petani sebagai pihak yang menggadaikan (Rahin) dan pihak yang 

memberikan pinjaman (Murtahin), yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Akad dalam suatu transaksi bisa dianggap sah apabila akad tersebut sesuai 

dengan rukun dan syarat dalam melakukan akad suatu transaksi.Adapun rukun 

di dalam transaksi gadai sawah adalah adanya pemilik barang/ yang 

memberikan pinjaman (Murtahin), adanya pihak yang mendapat pinjaman/ 

yang menggadaikan (Rahin), serah terima (ijab qabul), yaitu pernyataan baik 

dari pihak yang menghutangkan maupun pihak yang menerima, dan barang 

yang dipinjamkan/objek gadai dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa 

nilainya. 

Dilihat dari rukun transaksi gadai, transaksi gadai yang terjadi di Desa 

Beton tersebut dapat dipilah, bahwa yang berperan sebagai pemilik barang/ 

yang memberikan pinjaman (Murtahin) adalah pihak yang memberikan 

pinjaman (orang yang dianggap mampu dalam tingkatan ekonomi termasuk 

orang dengan keadaan ekonomi menengah ke atas).Pihak yang mendapat 

pinjaman/ yang menggadaikan (rahin) dalam transaksi tersebut adalah petani. 

Pernyataan serah terima (ijab qabul) dalam transaksi tersebut adalah bahwa 
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pihak yang berutang (petani) menyatakan keinginannya memohon bantuan 

pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman (ijab) dan keinginan tersebut diterima 

oleh pihak berpiutang apabila syarat yang diberikan pihak memberikan 

pinjaman kepada pihak menggadaikan bisa dipenuhi (qabul). Dan barang yang 

dipinjamkan/objek gadai (marhun), dalam transaksi gadai sawah di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah berupa uang yang nilainya telah 

disepakati kedua pihak. 

Sehingga dalam kasus ini perlu dianalisa dari segi syarat sah dalam 

melakukan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Beton Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

Pertama, Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid 

harus memiliki kecakapan (ahliyah), maksudnya ialah orang yang cakap untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan 

itu, aqid tidak berstatus dalam pengampuan (mahjur „alaih). Bahwa dalam hal 

praktek gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang 

memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan 

sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri. 

Kedua, Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun 

lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian 

gadai.Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna 

ketika barang yang digadaikan (marhun) secara hukum telah berada di tangan 
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pihak berpiutang (murtahin).Apabila baranggadai telah dikuasai (al-qabdh) 

oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat 

mengikat kedua belah pihak.Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai 

tidak boleh digantungkan (mu’allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan 

dengan hakikat rahn. 

Shighat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut 

ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “saya gadaikan sawah di 

wilayah A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si 

penerima gadai yang berbunyi: “saya terima gadai sawahnya”. Dan kemudian 

sawah yang digadaikan petani kepada penerima gadai dikembalikan kepada 

petani untuk diolah dan digarap dengan pembagian keuntungan sesuai 

kesepakatan. Shighat inipun dilaksanakan oleh rahin dan murtahin dalam 

pelaksanaan praktek gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

Ketiga, marhun bih (utang) adalah merupakan hak yang wajib 

dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan 

agunan itu, utang itu jelas dan tertentu. Dalam kasus ini utang yang dipinjam 

oleh petani kepada pemilik uang secara nominal dan tempo pelunasannya pun 

ditentukan. Serta pembagian hasil dari sawah yang diolah petani yang telah 

digadaikan kepada pemilik uang, telah dijelaskan secara terperinci diawal. 

Sehingga petani dan pemilik uang mengetahui secara terperinci dalam akad. 
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Keempat, marhun atau barang yang dijaminkan. Menurut para Fuqaha 

mengenai syarat marhun (barang yang dijadikan agunan) adalah: 

a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang 

dengan utang. 

b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya 

khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak 

bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. 

c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 

d) Agunan itu mlik sah orang yang berutang. 

e) Barang jaminan itu tdak terkait dengan hak orang lain. 

f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam 

beberapa tempat. 

Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 

manfaatnya. Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten ponorogo terkait 

barang yang dijaminkan petani kepemilik uang sesuai yang telah disepakati 

para fukoha. 

Dan syarat yang kelima, bahwa dalam transaksi gadai harus jelas kapan 

tempo pengembaliannya. Pembahasan penyelesaian gadai sawah akan dibahas 

pada bahasan berikutnya. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap penyelesaian gadai sawah di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 
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Pinjaman harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, tidak 

diperkenankan mempertimbangkan naik turunnya harga atau nilai tukar. Jika 

pengembalian mempertimbangkan naik turunnya suatu nilai tukar, pasti akan 

memberatkan pada peminjam.Selain itu, dalam peminjaman juga harus jelas 

tempo pembayarannya, karena hal ini menjadi syarat sah dalam melaksanakan 

transaksi gadai. 

Penyelesaian pinjaman gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo dilakukan apabila pihak berutang (petani) telah mampu 

mengembalikan pinjamanya, dalam akad dijelaskan tempo waktu pelunasan 

terhadap pinjaman petani, namun, ketika jatuh tempo petani belum mampu 

melunasi hutangnya dapat melunasi semampu petani kapan pinjaman itu 

dilunasi. Sehingga hal ini cukup memudahkan sekaligus memberatkan pihak 

berutang. Penulis menyimpulkan bahwa hal ini memudahkan karena pihak 

berutang diberi kebebasan kapanpun akan melunasi utangnya. Dan sisi lain ada 

pembagian hasil penen dadi akad Muzara’ah antara kedua belah pihaktetap 

berlangsung. Sehingga petani masih mampu mengolah dan mendapatkan hasil 

dari sawah yang telah digadaikan kepada pemilik uang. 

Dalam transaksi gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, penyelesaian pinjaman antara murtahin dengan rahin 

sesuai dengan kesepakatan. Ketika dalam akad menyebutkan tempo 

pengembalian pinjaman dua tahun, maka pinjaman akan dilunasi atau sawah 

akan ditebus pada tempo sesuai dengan akad. Namun apabila pada jatuh tempo 
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si Rahin  belum mampu melunasi pinjaman, maka Rahin mengkonfirmasi 

kepada Murtahin untuk memberikan kelonggaran waktu pelunasan pinjaman. 

Sesuai dengan kebiasaan yang berkembang pada masyarakat di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,sudah menjadi kebiasaan jika transaksi 

gadai sawah padaketentuan tempo pengembalian tidaklah sekaku dengan urusan 

lembaga keuangan lainnya. Masyarakat lebih mengutamakan ta’awun serta 

toleransi dalam menjalankannya. Sejauh si Rahin belum mampu melunasi 

pinjaman maka gadai sawah tetap berlangsung yang dilanjutkan dengan akad 

Muzara’ah (kerja sama bidang pertanian) yang berakhir pada pembagian hasil 

panen. 

Dalam transaksi gadai sawah ini terdapat dua cara pelunasan pinjaman 

atau pengembalian gadai. Pertama, Rahin melunasi pinjaman kepada Murtahin 

sesuai dengan tempo dalam akad, atau dengan toleransi yang diberikan 

Murtahin sesuai yang disepakati Rahin. Kedua, ketika si Rahin benar-benar 

tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada Murtahin maka sawah yang 

digadaikan akan dijual untuk melunasi pinjamankepada Murtahin. Proses 

menjual sawah yang digadaikan Rahin, melalui dua tahapan. 

1. Jika Murtahin bersedia membeli sawah yang digadaikan Rahin 

(dengan harga jual sesuai dengan umumnya) maka sawah akan 

diuangkan kepada murtahin. Dengan total harga jual dikurangi 

pinjaman Rahin kepada Murtahin. Sehingga Rahin akan 

mendapatkan uang dari penjualan sawah yang dikurangi pinjaman. 
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2. Ketika Murtahin tidak bersedia untuk membeli sawah yang 

digadaikan Rahin, maka sawah akan ditawarkan dan dijual kepada 

orang lain yang kemudian hasil penjualan sawah yang digadaikan 

akan digunakan untuk melunasi pinjaman kepada Murtahin. 

 Menurut hemat penulis, mekanisme pengembalian utang yang 

dilakukan dalam transaksi utang-piutang di Desa Beton Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan hukum Islam. Islam lebih menekankan 

unsur ta’awun (tolong-menolong), tanpa memberi beban kepada pihak 

berutang. Pengambil pengembalian pinjaman oleh pihak menggadaikan sawah 

sangatlah meringankan petani. Katakanlah, jika utang petani sebesar Rp. 

10.000.000,- dalam jangka dua tahun petani masih dapat mengolah dan 

mendapatkan hasil panen yang semestinya sawah menjadi hak yang menggadai 

(Murtahin). Dengan demikian, jika dalam setahun petani bisa panen sampai tiga 

kali panen berarti selama dua tahun mereka mendapatkan hasil panen dari 

sawah yang digarap petani. Dan ketika petani(Rahin) memang benar-benar 

tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada murtahin dengan penuh 

kepercayaan Murtahin memberikan sawahnya dijual petani untuk melunasi 

pinjaman kepada Murtahin.  

Dengan demikian, menurut hemat penulis diperbolehkan tidak 

menyebutkan atau menyepakati kapan tempo pembayaran suatu gadai sawah, 

asalkan terdapat adat yang bisa dibuat acuan, atau kalau memang tidak ada adat, 
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maka apabila pihak berutang telah selesai atau telah mampu melunasi maka 

segera menulasi pinjamannya. Dan pihak yang memberikan pinjaman tidak 

diperbolehkan memberatkan pihak berutang karena belum mampu melunasi 

utangnya atau memang benar-benar tidak mampu melunasinya.Sehingga, dalam 

hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa pengembalian pinjaman dalam 

transaksi gadai sawah yang ada di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kerena transaksi gadai sawah 

yang berujung akad Muzara’ah sesuai dengan syarat dan rukun serta prinsip 

muamalah at-Ta’awun jelas terlihat pada kasus ini. Sesuai yang terdapat di 

dalam al-Qur’an disebutkan bahwa: 

ٌ نَ ُ ْ نِ انُ  ُنْ ن ََْ َ ُ  اَنَ  ِ  انَ  َانُ  نُ ْ  ٍَ ن َََ ِ  ٌَ نِ َ نَ ْ َ  ٍَ نَ  َانَ َ َ ُ  وْنَ  َْ  

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai Dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
1
 

 

Di dalam ayat tersebut, menekankan unsur ta’awun (tolong-menolong) 

dengan memberikan kelonggaran kepada pihak berutang jika pihak berutang 

belum mampu melunasi utangnya dan membebaskan utang apabila pihak 

berutang benar-benar tidak mampu melunasi utangnya. Pemberian kelonggaran 

kepada pihak berutang atau dalam istilah lain memberikan perpanjangan 

pengembalian pinjaman, telah dilakukan dalam transaksi gadai sawah di Desa 

Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pelunasan pinjaman 

kepada petani yang benar-benar tidak mampu melunasinya, juga sesuai dengan 

                                                           
1
 Al-Qur’an, 2: 280, 
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prinsip muamalah. Karena petani (Rahin) diberi kebebasan untuk menjual 

sawah yang digadaikan kepada orang lain diluar Murtahin. Hal ini tentu tidak 

memberatkan petani atau tidak ada salah sepihak yang dieksploitir dalam akad. 

Proses penentuan harga penjualan sawah yang digadaikan pun tergantung dari 

perani (Rahin) selaku pemilik atas sawah yang digadaikan kepada Murtahin. 

Dengan berakhirnya akad transaksi gadai sawah yang ada di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponrogo, akad Muzara’ah (kerja sama bidang 

pertanian) secara otomatis juga berakhir.sehingga kedua akad akan berakhir 

secara bersamaan sesuai ketentuan akad di awal kesepakatan. 


