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BAB III 

PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA BULUKERTO 

KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN 

A.  Gambaran Umum Desa Bulukerto  

Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang terletak di sebelah selatan 

Ibukota Kabupaten Magetan. Ibukota kecamatan berada di Desa Ringinagung 

berada pada ketinggian 395 meter di atas permukaan laut. Letak  astronomisnya di 

sekitar 7,66384 lintang selatan dan 111,31858 bujur timur. Luas wilayah 

Kecamatan Magetan 21,41 km2 atau 3,11 persen dari total luas wilayah 

Kabupaten Magetan.
1
 

Wilayah Kecamatan Magetan yang jumlahnya 14 desa atau kelurahan 

mempunyai topografi wilayah sebagian besar berada di hamparan. Transportasi 

antar desa atau kelurahan cukup mudah, dapat ditempuh dengan kendaraan 

bermotor. Empatbelas Kelurahan atau desa di kecamatan Magetan adalah desa 

Ringinagung, Candirejo, Selosari, Magetan, Bulukerto, Mangkujayan, 

Tambakrejo, Tambran, Kebonagung,  Kepolorejo, Tawanganom , Sukowinangun , 

Baron dan Purwosari.
2
 

Di kelurahan Bulukerto kecamatan Magetan kabupaten Magetan batas 

sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Mangkujayan. Di sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Mojopurno. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Balegondo. Lalu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Magetan.  

                                                           
1
 Demografil Desa Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 2016. 

2
 Ibid. 
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Kelurahan Bulukerto luas wilayahnya adalah sekitar 0,84 km2. Sedangkan 

penduduknya adalah laki-laki 966 dan perempuan 1.040, jadi jumlahnya 2006. Di 

kelurahan tersebut mata pencahariannya adalah sebagian besar penduduk 

pekerjaan utama di sektor pertanian mencapai 16.38%, baik sebagai buruh tani. 

Sementara yang bekerja di perdagangan sebanyak 25.54%. Pada industri 13.60%, 

jasa pemerintahan seperti PNS dan TNI atau Polri 15.50% dan sisanya di sektor 

lain seperti listrik & air, konstruksi, angkutan & komunikasi, jasa-jasa swasta dan 

sebagainya sekitar 28.99%.
3
 

Mengenai Luas lahan sawah di Kecamatan Magetan yang mencapai 58,05 

persen dari total luas wilayah membuat mayoritas penduduk Bulukerto bekerja di 

sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Pertanian tanaman pangan 

terutama padi masih menjadi tanaman andalan petani di kelurahan Bulukerrto. 

Produksi padi tahun 2015 mencapai 1090 ton, atau naik sebesar 10,04 persen 

disbanding tahun 2014. Kenaikan produksi pada tahun 2015 sangat dipengaruhi 

oleh naiknya luas panen padi. 

Kelurahan Bulukerto terbentuk karena penggabungan antara desa 

Mangunbratan dan Desa Carat. Pada tahun 1900 dinamakan desa Bulukerto dan 

akhirnya menjadi Kelurahan Bulukerto karena di desa tersebut tepatnya di makam 

Astono Bulu tumbuh sebatang pohon bulu yang dulunya sangat besar sekali dan 

rindang. Maka, gabungan itu dinamakan dengan Bulukerto. Lengkapnya dari kata 

BULU dan KARTA atau KERTO artinya tentram.  Karena salah paham atau iri, 

maka pada suatu ketika Nrang Kusumo dan Nrang Boyo berselisih, sampai terjadi 

                                                           
3
 Ibid. 
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perselisihan fisik antara keduanya bahkan pengikutnya. Bahkan Nrang Boyo 

menghasut para kawulo Magetan untuk menentang Nraang Kusumo yang tidak 

lain adalah kakaknya sendiri. Antara lain yang dihasut adalah Ki Wonosegoro, Ki 

cokro Mageti, karena Nrang boyo kekurangan Pengikut akhirnya kalah dan lari, 

Nrang kusumo terus berusaha mengejarnya. Nrang Boyo lari ke daerah timur di 

sebelah utara Sungai Gandong. Di daerah sungai gandong ini Nrang Boyo 

melewati sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon randu alas. Akhirnya 

Nrang Boyo menamakan tempat itu Randu Alas di wilayah Banyudono Dari sini 

Nrang Boyo berusaha dapat kembali ke sebelah selatan sungai Gandong. 

Akhirnya beliau membuat wot atau Jembatan  gantung menuju dukuh Kunden. 

Dari sini Nrang Boyo menuju arah timur dan menamakan daerah-daerah seperti 

dukuh Tregu, dukuh kumpulan dan terakhir dukuh Babadan. Disini Nrang Boyo 

berselisih lagi dengan pengikutnya Nrang Kusumo sehingga kuda Nrang Boyo 

dan Gamelanya kena senjata musuh dan meninggal dunia. dan jenazahnya 

dimakamkan di makam Mangunbratan.
4
 

Gamel kuda Nrang Boyo ini bernama Mbah Kelurahan (Lurahing Game) 

makamnya dikeramatkan dan katanya tanah makam itu diyakini dapat meredam 

binatang buas.  Perjalanan Nrang Boyo menuju arah barat baru beberapa langkah 

kakinya tergelincir atau dalam bahasa jawa kejengklok, di daerah ini Nrang Boyo 

kena pusaka tombak prajurit Nrang Kusumo hingga banyak mengeluarkan darah, 

tempat dimana luka Nrang Boyo banyak mengeluarkan darah ini akhirnya 

dinamakan Bulu Gandok karena ditempat ini terdapat pohon asam dan pohon bulu 

                                                           
4
 Wawancara Kepala Desa Bulukerto Bapak Suyitno tanggal 04 januari 2017. 
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yang tumbuh menjadi satu. Nrang Boyo terus menuju ke arah Barat sambil 

menggunakan tongkat karena lukanya yang parah. di suatu tempat tongkat itu di 

tancapkan di tanah Gaibnya tongkat yang ditancapkan itu hilang tanpa bekas dan 

tiba-tiba tumbuh pohon Jati, akhirnya daerah tersebut dinamakan Jaten. Nrang 

Boyo berpesan apabila meninggal dunia minta dimakamkan di dekat pohon Jati 

itu, dan Nrang Kusumo setelah meninggal dimakamkan di Astana Bulu.
5
  

B. Proses Gadai Sawah Di Desa Bulukerto  

Sebagian besar masyarakat Desa Bulukerto mata pencahariannya adalah 

pedagang dan petani, dimana banyak lapak atau ruko untuk jualan dan sawah 

lahan pertanian yang cocok untuk ditanami beberapa tanaman, seperti padi, sayur-

sayuran dan lainnya. Disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, 

pedagang dan pegawai. Pada musim kemarau, petani menananam sayuran sedang 

di musim penghujan ditanami padi. Kendati demikian dalam proses penanamnya 

banyak membutuhkan modal.  Apabila hasil pertanian tidak mencukupi untuk 

proses penanaman biasanya petani mencari modal dengan cara meminjam kepada 

kreditur (murtahin), dan seringkali mereka juga menggadaikan sawahnya yang 

merupakan tanah milik mereka sendiri.
6
 

Gadai tanah pertanian Di Desa Bulukerto sampai saat ini masih 

dipertahankan. Alasan masih perlu dipertahankan karena dianggap gadai tanah di 

Desa Bulukerto untuk masyarakat terutama pihak penjual gadai merasa tertolong 

dengan adanya gadai tanah pertanian guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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Masyarakat pihak penjual gadai menyadari bahwa gadai tanah pertanian yang 

dilakukan di Desa Bulukerto menguntungkan.
7
 

Masyarakat Desa Bulukerto khususnya di Kecamatan Magetan Kabupaten 

Magetan dalam transaksi gadai sawahnya sebagai jaminan (marhun) biasanya 

tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Dalam melakukan 

transaksi gadai tersebut tidak ada bukti tertulis dan juga tidak dihadiri oleh Kepala 

Desa atau instasi pemerintah setempat.
8
 

Seperti praktik gadai sawah yang dilakukan antara Pak Sukadi sebagai rahin 

dengan Pak Izudin sebagai murtahin. Pada awalnya harga gadai yang telah 

disepakati sejumlah Rp 10.000.000 Sedang hasil yang diperoleh Pak Sukadi 

kurang lebih tiap panen padi sekitar Rp 6.000.000 padahal tiap satu tahun mampu 

panen tiga kali, berarti sawah ini mampu menghasilkan kurang lebih sekitar 

18.000.000 tiap tahun. Gadai tersebut berlangsung selama satu tahun dan Bapak 

Sukadi harus menebus dengan jumlah uang gadai yang sama yaitu Rp10.000.000.  

Pada praktiknya, setelah melakukan transaksi gadai tersebut, Bapak Izudin 

tidak mampu mengolah sawah karena kesibukaan pekerjaan dan keterbatasan 

kemampuan dalam mengolah sawah lalu Bapak Izudin menyewakan tanah 

tersebut kepada temanya yakni Bapak Khoirul dengan durasi kontrak satu tahun 

dengan dengan sistem bagi hasil.
9
 Artinya, hasil dari panen tersebut akan 

dikurangi biaya perawatan. Lalu keuntungan yang didapat dibagi menjadi dua, 

untuk Bapak Izudin dan Bapak Khoirul.
10

 

                                                           
7
 Wawancara Bapak Sukadi pada tanggal 05 Januari 2017. 

8
 Ibid. 

9
 Wawancara Bapak Izudin pada tanggal 05 januari 2017. 

10
 Ibid. 
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 Sudah sangat jelas keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Izudin selama 

durasi gadai tanah pertanian berlangsung tiap panen sebesar Rp5.000.000, berarti 

setahun mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut sekitar 15.000.000. 

Terlebih lagi jika Pak Sukadi belum dapat menebus uang gadai tersebut, tanah 

masih dikuasai oleh pihak pembeli gadai meskipun telah lewat batas waktu satu 

tahun. 

Hal ini sama dengan Bapak Maulani, karena kemendesakan kebutuhan 

untuk biaya anaknya kuliah lalu Bapak Maulani juga menggadaikan sawahnya 

untuk membayar keperluan anaknya. Pada praktiknya Bapak Maulani 

menggadaikan kepada Bapak Amiruddin, kemudian mendapatkan pijaman uang 

sejumlah 8.000.000.
11

  

Menurut Bapak Suyitno selaku kepala desa mengungkapkan adapun faktor 

penyebab masyarakat masih melaksanakan gadai sawah sebagai berikut,
12

  

1. Pihak Penjual Gadai  

a. Menyelesaikan Persoalan Yang Berkaitan Dengan Faktor Ekonomi Atau 

Kebutuhan Sehari-Hari 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tingkat 

ekonomi masyarkat Desa Bulukerto tergolong sedang, terlihat pada 

pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 

1.000.000,00 perbulan tiap kepala keluarga.
13

 Jumlah penghasilan tersebut 

hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian 

terdapat beberapa keluarga yang masih kesulitan untuk memenuhi 

                                                           
11

 Wawancara Bapak Maulani tanggal 11 Februari 2018. 
12

 Wawancara Bapak Suyitno pada tanggal 04 januari 2017.  
13

 Ibid.  
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kebutuhan sehari-hari mereka. Jika masyarakat hanya dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka, sedikit sekali kemungkinan mereka dapat 

menabung atau menyisihkan uang untuk kebutuhan lain. Melihat keadaan 

yang seperti demikian, masyarakat akan kesulitan jika mempunyai 

kebutuhan dengan jumlah uang yang banyak dan mendadak. 

Menurut Pak Sukadi sebagai penjual gadai sawah menyatakan bahwa 

faktor penyebab utama mereka menjual gadai sawah karena masalah 

ekonomi yaitu untuk mencukupi kebutuhan tertentu, baik itu kebutuhan 

primer seperti kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anaknya, 

untuk memperbaiki rumah yang rusak maupun kebutuhan sekunder seperti 

membeli sepeda motor dan lain sebagainya.
14

  

Senada dengan Bapak Sukadi, menurut Bapak Maulani penyebab 

dirinya menggadaikan sawah dikarenakan harta layak jual hanya sawah, 

sebab itu dia menggadaikan sawahnya.
15

 

Hal semacam itu dapat saja terjadi karena pada kenyataannya 

pendapatan pihak penjual gadai tidak mencukupi. Hal tersebut dikarenakan 

pihak penjual gadai tanah pertanian di Desa Bulukerto, umumnya mereka 

hanya mempunyai tanah yang luasnya tidak seberapa.
16

 

Hasil dari pertanian secara umum jumlahnya sedikit, hal tersebut 

sebanding dengan luas tanah yang dimiliki. Jika para petani mempunyai 

pekerjaan sampingan penghasilan sampingan tersebut juga tidak tentu, 

sehingga kadang para petani yang lahannya sedikit hanya dapat mencukupi 

                                                           
14

 Wawancara Bapak Sukadi pada tanggal 05 januari 2017. 
15

  Wawancara Bapak Maulani tanggal 11 Februari 2018. 
16

 Wawancara Bapak Suyitno pada tanggal 04 januari 2017. 
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kebutuhan pokok saja. Kebutuhan lain yang sifatnya mendadak sangat sulit 

untuk dipenuhi karena umumnya pihak penjual tidak mempunyai tabungan, 

kalaupun mempunyai tabungan jumlahnya juga sedikit. Hal-hal semacam 

itulah yang akhirnya membuat penjual gadai memutuskan menyerahkan 

tanah aset produksi keluarga untuk digadaikan sebagai jaminan. 

Lalu gadai tanah pertanian tersebut yang dianggapanya sebagai jalan 

untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar, sebab pada 

umumya pihak pembeli gadai membeli sawah tahunan merupakan solusi 

yang baik.
17

 

b. Alternatif Mencari Pinjaman Uang Selain Di Bank  

Gadai tanah pertanian di Desa Bulukerto merupakan kebiasaan yang 

lama. Seperti halnya pada harga gadai tanah pertanian yang diminta oleh 

pihak penjual gadai. Dari hasil penelitian, penjual gadai menentukan harga 

uang gadai tidak menggunakan dasar dan perhitungan rumus tertentu, 

melainkan mereka hanya meminta kepada pembeli gadai untuk membeli 

tanah gadai tersebut sejumlah uang yang sedang dibutuhkan oleh penjual 

gadai. Jumlah yang mereka butuhkan biasanya dalam hitungan atau satuan 

juta misalkan Rp2.000.000, Rp3.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya.
18

 

Meskipun begitu, seperti halnya yang diutarakan Pak Izudin dan juga Bapak 

Amirudin, tidak jarang ada orang yang mau meminjamkan uang secara 

garatis. Sebab semua mempunyai kebutuhan dan rencana dalam penggunaan 

                                                           
17

 Ibid.,  
18

 Wawancara Bapak Sukadi dan Bapak Izudin pada tanggal 05 januari 2017.  
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uang, Sehingga pembeli gadai meminjakan uang kepada orang yang mau  

menggadaikan tanahnya.
19

 

Menurut penelitian, masyarakat Bulukerto lebih memilih meminjam 

uang atau mendapatkan uang dengan cara gadai daripada harus meminjam 

di bank. Sebab menurut masyarakat meminjam uang dibank prosesnya lama, 

dan prosedurnya terlalu berbelit-belit. Selain itu, jika pinjam uang di bank 

biasanya mendapat potongan dari jumlah besarnya uang yang di pinjam, 

serta harus mengangsur setiap bulan, sementara pendapatan petani tiap 

bulannya tidak pasti. 

Sebagaimana pernyataan Pak Sukadi mengungkapkan bahwa alasan 

dirinya memilih melaksanakan gadai tanah pertanian dengan pertimbangan, 

jika dia pinjam uang ke bank  maka dia harus menentukan angsuran tersebut 

untuk beberapa waktu misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun, 

sedangkan  dengan gadai tanah dia bisa membayar kapan saja seadanya 

uang, karena perjanjiannya hanya satu tahun. Selain alasan tersebut, Pak 

Saukadi memilih gadai tanah pertanian karena jika dirinya meminjam uang 

ke bank ada potongan administrasi.
20

 

c. Alternatif Agar Tidak Menjual Lepas Tanah Pertanian  

Menurut hasil penelitian, masyarakat lebih memilih untuk 

menggadaikan tanahnya ketika membutuhkan uang. Dengan dalih ia dapat 

mengembalikan atau menebus tanah tersebut ketika dia sudah mempunyai 

uang yang cukup. Untuk gadai yang dibatasai waktu, jika pada waktu yang 
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 Wawancara Bapak Sukadi pada tanggal 05 januari 2017. 
20

 Ibid. 
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telah ditentukan penjual gadai belum mempunyai uang maka, penjual gadai 

akan memperpanjang gadainya sampai dia mempunyai uang untuk 

menebus.
21

  

Pak Sukadi menyebutkan bahwa pertimbangan untuk menjual gadai 

karena sayang jika tanahnya dijual lepas. Jika dijual lepas, maka tidak 

mempunyai lagi kesempatan untuk mengelola tanah tersebut sehingga 

berkurang pendapatanya. Namun jika tanah tersebut diagadaikan masih ada 

harapan untuk menebus dan dapat mengelola kembali tanah tersebut. 

Penjual gadai menjadikan gadai tanah pertanian sebagai alternatif agar tanah 

tidak dijual lepas, tetapi ada beberapa penjual gadai yang akhirnya menjual 

lepas tanah gadai tersebut.
22

 

Harapan dari penjual gadai umumnya dapat menebus kembali tanah 

gadai tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sukadi bahwa 

meskipun gadai tanah pertanian berlangsung lama dirinya akan berusaha 

untuk menebus tanah tersebut.
23

 

2. Pihak Pembeli Gadai  

Data yang didapat, pihak pembeli gadai sebenarnya ada keuntungan yang 

diperoleh dari pelaksanaan gadai tanah pertanian. Keuntungan tersebut 

diperoleh dari penggarapan sawah yang pada setiap tahunnya panen hingga tiga 

kali.
24
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 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Wawancara Bapak Izudin, pada tanggal 7 januari 2017.  
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Menurut Bapak Izudin bahwa gadai tanah pertanian memberikan 

penghasilan yang cukup banyak bagi pembeli gadai. Sebab harga gadai yang 

diminta penjual gadai juga relatif terjangkau bagi pembeli gadai, karena pada 

umumnya penjual gadai tidak minta harga gadai tanah yang terlalu tinggi. Hal 

tersebut ditengarai jika uang gadai yang diminta terlalu banyak penjual gadai 

merasa takut ada kesulitan dalam mengembalikan uang gadai tersebut. 

Keuntungan seperti demikianlah yang menjadikan pihak pembeli gadai 

melaksanakan gadai tanah pertanian, bahkan tidak sedikit pembeli gadai 

melaksanakan gadai tanah pertanian lebih dari satu kali.
25

 

Gadai tanah pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bulukerto sebenarnya berawal dari adanya rasa ingin menolong dari pihak 

pembeli gadai, akan tapi penolong yaitu pihak pembeli gadai juga tidak ingin 

dirinya dirugikan. Pembeli gadai berdalih bahwa gadai sawah yang 

dilaksanakan dengan alasan menolong kerabat ataupun saudaranya yang 

sedang dalam kesusahan. Namun pada kenyataanya barang gadai dimanfaatkan 

oleh murtahin. 

C. Proses Akad Gadai 

Pada dasarnya setiap manusia pasti memerlukan orang lain. Oleh sebab itu, 

manusia bukan merupakan makhluk individu tetapi makhluk sosial yang harus 

bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling membutuhkan 

untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadi 

mu‘amalah seperti pinjam meminjam dalam bentuk praktek gadai (rahn).  

                                                           
25

 Ibid. 
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Pada praktek gadai di Desa Bulukerto mula-mula penggadai (rahin) datang 

kepada penerima gadai (murtahin), dengan mengungkapkan tujuannya untuk 

meminjam sejumlah uang. Maka dilakukan perjanjian yang mana dalam 

perjanjian tersebut uang yang akan dipinjam tidak dinilai dengan hitungan 

pertanah. Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan di atas tangan yakni 

tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi adanya saling percaya 

diantara kedua belah pihak. Selain itu, kedua belah pihak tersebut membawa saksi 

ketika proses akad gadai. 

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sukadi, dia bersama istrinya sebagai 

saksi mendatangi Bapak Izudin untuk meminjam uang Rp 10.000.000 yang akan 

digunakan memenuhi kebutuhan rumahnya yang sedang mengalami kerusakan. 

Sebab itu memerlukan renovasi agar rumah tersebut tidak rusak atau runtuh. 

Menurut Bapak Sukadi hal ini kebutuhan yang mendadak yang tidak bisa 

mendapatkan uang 10.000.000 dalam waktu itu.
26

 Sebagai berikut uraian ijab 

qabul oleh Pak Sukadi kepada Bapak Izudin,  

“Bismilllahiramannirrahim, Pak Izudin saya bersama istri berhutang kepada 

anda sejumlah uang 10.000.000 yang akan kami kembalikan sepenuhnya 

sebagaimana jumlah yang yang saya pinjam dengan durasi satu tahun. Kami 

berhutang menggunakan jaminan sawah seluas 125 meter atau seperempat 

bahu. Pak Izudin, karena kami tidak ada biaya untuk mengerjakan atau 

menggarap sawah maka sawah tersebut bisa digunakan, asal tidak rusak 

tanahnya dan nanti kembali sesuai dengan berakhirnya kesepakatan kita atas 

pengembalian hutang ini yang di mulai hari ini”.
27

   

Lalu Bapak Izudin membalas dengan menjawab, “iya saya menerima 

kesepakatan ini, nanti akan saya kelola sawah tersebut dan akan dikembalikan 

                                                           
26

 Wawancara Bapak Sukadi pada tanggal 04 januari 2017. 
27

 Ibid. 
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kepada Pak Sukadi sesuai waktu pengembalian hutang. Dan semoga hutang 

tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan Bapak Sukadi”.28
 

Dalam perjanjian tersebut Pak Sukadi dan Pak Izudin bersepakat bahwa Pak 

Sukadi akan dipinjami uang 10.000.000. Lalu pak Sukadi juga menyerahkan tanah 

sawah sebagai jaminan. Pada perjanjian itu akan dikembalikan hutang Pak Sukadi 

dalam waktu satu tahun. Selain itu, karena Bapak Sukadi mengalami kekurangan 

dalam permodalan untuk menggarap sawah lalu Pak Sukadi menyatakan kepada 

Pak Izudin untuk mengelola sawah tersebut, daripada terbengkalai tidak 

dimanfaatkan dan tidak produktif.
29

 Dalam hal ini Bapak Sukadi merasa terbantu 

dan tidak merasa keberatan. Pasalnya tidak ada bunga, jadi Pak Sukadi juga akan 

mengembalikan uang tersebut sebesar 10.000.000.
30

 

Begitu juga yang dilakukan Bapak Maulani menggadaikan sawahnya 

kepada Bapak Amirudin. Berikut akadnya, “Bapak Amir, saya gadaikan sawah 

saya dengan uang sejumlah 8.000.000 untuk keperluan membayar kuliah anak 

saya, sebab itu untuk jaminan silahkan sawah ini dikelola sebagaimana akan 

kembali pada waktu ketika saya mengembalikan uang tersebut”. Pada gadai ini 

Bapak Maulani datang bersama istrinya yakni Ibu Sumiatun sebagai saksi
31

  

Memang hasil dari pertanian belum tentu dapat dipercayakan. Sebab itu 

masyarakat Bulukerto memerlukan waktu sekitar empat bulan baru memenuhi 
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 Wawancara Bapak Izudin pada tanggal 05 januari 2017. 
29
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hasil panen padi. Tidak jarang ketika memerlukan kebutuhan yang bersifat 

mendadak, rata-rata mereka menggadaikan sawah tersebut. 

D. Pemanfaatan Barang Gadai  

Sering kali, sawah sebagai jaminan di Bulukerto ini sering dimanfaatkan 

oleh murtahin. Alasanya karena disisi lain rahin merasa mempunyai hutang 

kepada murtahin maka sawah diserhkan kepada murtahin. Namun pada 

kenyataanya murtahin tidak mampu mengolah sawah sehingga menyewakan 

sawah tersebut kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Izudin, karena kesibukanya dan 

kurangnya kemampuan untuk mengolah sawah lalu Bapak Izudin menyewakan 

sawah tersebut dengan sistem bagi hasil dengan Bapak Khoirudin. Bapak 

Khoirudin bertugas mnegolah sawah lalu ketika masa panen hasil di bagi menjadi 

dua dengan potongan untuk pembiayaan.
32

 

Begitu juga yang dilakukan dengan Bapak Amirudin, karena kesibukanya 

bekerja sebagai tenaga pengajar sehingga waktu mengolah sawah tidak ada lalu 

Bapak Amirudin menyewakan sawah ke orang lain.
33

 Memang penyewaan sawah 

atau sistem bagi hasil ini tidak sepengetahuan rahin, sebab rahn sudah 

memasrahkan kepada sawah tersebut kepada murtahin.
34
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