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Lampiran I 

PEDOMAN OBSERVASI 

Peneliti : Hasdiana 

Tempat : Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Keadaan Desa Tanggobu  

2 Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa 

tanggobu 

 

3 Pelaksanaan makkatanni galung di Desa 

Tanggobu 

 

4 Pengolahan sawah gadaian oleh 

penggadai/penerima gadai 

 

5 Syarat-syarat dalam transaksi makkatanni 

galung di Desa Tanggobu 

 

6 Administrasi dalam pelasanaan makkatanni 

galung 

 

7 Pengetahun masyarakat mengenai sistem 

gadai yang sesuai dengan syariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama   : 

Usia   : 

A. Untuk perangkat desa 

1. Bagaimana sejarah singkat Desa Tanggobu Kecamatan Morosi 

Kabupaten Konawe ? 

2. Bagaimana perekonomian dan apa saja mata pencaharian masyarakat di  

Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ? 

3. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Tanggobu Kecamatan Morosi 

Kabupaten Konawe ? 

4. Dalam melakukan makkatanni galung apakah mereka melapor kepada 

aparat desa? 

5. Apakah pernah terjadi masalah dalam pelaksanaan makkatanni galung di 

Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ? 

B. Untuk penggadai (rahin) 

1. Apa yang anda pahami tentang makkatanni galung? 

2. Mengapa anda menggadaikan sawah? untuk keperluan apa ? 

3. Bagaimana proses makkatanni galung dilaksanakan? 

4. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad makkatanni galung? 

5. Bagaimana akad makkatanni galung ini disepakati? Secara lisan/tulisan 

6. Adakah syarat-syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi? 

7. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  



 

 

 

 

8. Berapa jumlah sawah yang anda gadaikan? Berapa jumlah uang yang 

anda pinjam? 

9. Kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai sawah? 

10. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam 

menggadaikan sawah? 

11. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan 

digadaikan?  

12. Siapakah yang memanfaatkan sawah digadaikan?  

13.  Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah pihak penggadai merasa 

diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya?  

14. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi 

penggadai belum melunasi uang pinjaman? Jika terjadi apa solusinya?  

15. Apakah ada penjualan sawah apabila telah jatuh tempo ?  

16. Apakah anda mengetahui aturan gadai dalam islam? 

17. Selama berlangsung gadai, siapa yang membayar pajak ? 

C. Untuk penerima gadai (murtahin) 

1. Apa yang anda pahami tentang makkatanni galung ? 

2. Mengapa anda melaksanakan gadai?  

3. Bagaimana proses makkatanni galung dilaksanakan 

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad makkatanni galun ? 

5. Bagaimana akad makkatanni galung ini disepakati? Secara lisan/tulisan  

6. Adakah syarat-syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi? 

7. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  



 

 

 

 

8. Kapankah penerima gadai menerima sawah yang digadaikan? Apasaja  

administrasi yang diserahkan? 

9. Apakah pihak penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi 

gadai tanah? 

10. Siapakah yang memanfaatkan sawah yang digadaikan?  

11. Apakah dalam pelaksanaan makkatanni galung pihak penerima gadai 

merasa diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya?  

12. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum 

dikembalikan kepada pemilik gadai ? Kalau terjadi apakah alasannya? 

13. Apakah ada penjualan sawah apabila telah jatuh tempo?  

14. Bagaimana jika sudah jatuh tempo dan penggadai belum mampu melunasi 

sementara anda sudah membutuhkan uangnya ?? 

15. Apakah anda mengetahui aturan gadai dalam islam? 

D. Untuk tokoh agama 

1. Bagaimana kondisi agama masyarakat Desa Tanggobu Kecamatan Morosi 

Kabupaten Konawe? 

2. Menurut anda apakah masyarakat desa tanggobu memahami hukum islam 

tentang gadai? 

3. Bagaimana pelaksanaan makkatanni galung oleh masyarakat Desa 

Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe? 

4. Menurut pengetahuan anda bagaimana pemanfaatan sawah oleh 

penggadai/penerima gadai? 

5. Apa pendapat anda mengenai pelaksanaan makkatanni galung ? 



 

 

 

 

Catatan wawancara perangkat desa 

Nama  : Jamaluddin Hamid 

Pekerjaan : Kepala Desa Tanggobu 

1. Desa Tanggobu pemekaran dari Desa Pakujaya pada tahun 1998 

2. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani, pegawai negeri, pedagang 

dan karyawan swasta. 

3. Gotong royong 

4. Tidak pernah 

5. Tidak ada 

Catatan wawancara tokoh agama 

Nama  : Haeruddin 

Pekerjaan : petani, imam Desa Tanggobu 

1. Kalau agamanya seluruh penduduk desa tanggobu beragama Islam, 

kegiatan keagamaannya ada pengajian anak-anak, majelis ta‟lim dan 

lainnya 

2. Setau saya kalau tentang gadai masyarakat disini belum terlalu paham, 

gadai yang dilakukan masih mengikutu kebiasaan dari dulu 

3. Masing-masing orang berbeda tergantung kesepakatannya tapi lebih 

banyak yang memanfaatkan sawah 

4. Setau saya boleh saja, masyarakat juga banyak yang menggadai dengan 

memberikan sawahnya dimanfaatkan, sebenarnya pihak penggadai 

dirugikan, tapi gadai juga membantu mendapat pinjaman. 

 



 

 

 

 

Catatan hasil wawancara pihak rahin (penggadai) 

Nama  : Haeruddin  

Pekerjaan : Petani 

1. Makkatani Galung adalah sistem utang piutang yang menjadikan sawah 

sebagai jaminan utang. 

2. makkatanni galung dilakukan ketika seseorang memutuhkan dana 

mendadak. pada saat itu saya menggadaikan sawah karena butuh uang 

banyakuntuk keperluan pernikahan dan membeli motor, saya pilih 

menggadaikan sawah karena kalu pinja dibank lama pengurusannya. 

3. Proses Saya memberikan sawah saya sebesar 1 hektar. Sawah yang 

digadaikan 1 hektar = uang 25 juta berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak.  

4. Saya selaku penggadai dan irwan selaku penerima gadai 

5. akadnya disepakati secara tulisan menngunakan kuwitansi  

6. tidak ada hanya kesepakatan kedua belah pihak 

7. pada saat membutuhakan uang tahun 2017 

8. 1 hektar = 25 juta 

9. Setelah disepakati dan adanya uang 

10. Tidak ada, sampai ada uang untuk menebusnya 

11. Datang kepada penerima gadai berbincang mengenai sawah yang ingin 

digadaikan, luasnya dan menyebutkan jumalah uang yang saya butuhkan 

12. Saudara irwan 



 

 

 

 

13. Di rugikan karena selama uang belum kembali maka penerima gadai  yang 

mendapat untung, sawahnya dikelola oleh penerima gadai 

14. Jika belum mampu melunasi maka diperpanjang perjanjian gadainya 

15. Tidak karena jika belum mampu dilunasi maka di perpanjang jangka 

waktunya 

16. Aturan gadai dalam islam tidak boleh ada bunganya 

17. Yang bayar pbb pemilik sawah walaupun sawah telah digadaikan, 

pbb=29/tahun 

Catatan wawancara pihak murtahin (penerima gadai) 

Nama  : Irwan  

Pekerjaan : Petani dan pegawai swasta 

1. Gadai sawah 

2. Untuk menambah penghasilan 

3. Prosesnya penggadai datang menawarkan sawahnya untuk digadai, 

kemudian saya memberikan uang sesuai yang dibutuhkan. 1 hektar = uang 

25 juta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Naik 40 karung 

bersih/ 46 kotor pengeluaran untuk biaya pupuk, sewa pemotongan padi 

(doser) 

4. Saya dan bapak haeruddin 

5. Tulisan dalam kuitansi 

6. Syaratnya tidak ada 

7. Tahun 2017, dirumah haeruddin 

8. Setelah kesepakatan  



 

 

 

 

9. Tidak ada batasannya 

10. Yang memanfaatkan saya sendiri 

11. Merasa diuntungkan karena penghasilan saya jadi bertambah dan uang 

saya tetap kembali 

12. Tidak karena kalau jatuh tempo otomatis diperpanjang 

13. Tidak karena kalau jatuh tempo otomatis diperpanjang 

14. Tidak ada batas waktunya, selama ini saya tidak membutuhakan uang 

selama berlangsungnya gadai karena penghasilan saya ada dari sawah 

gadaian itu. 

15. Tidak tahu 

Catatan wawancara rahin (penggadai) 

Nama  : sarman 

Pekerjaan : petani dan karyawan swasta 

1. Gadai sawah 

2. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

3. Prosesnya saya mendatangi rumah bapak hasbi untuk meminjam uang, 

berdasarkan kesepakatan saya gadai 1, 5 hektar = 37 juta , batasnya 3 kali 

panen/ naik 57 karung sekali panen terima bersih 

4. Saya dan bapak hasbi 

5. Secara tulisan dalam kuitansi 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015, dirumah 

8. 1,5 hektar= 37 juta 



 

 

 

 

9. Saat ada uang bapak hasbi skitar, 1 minggu setelah kesepakatan 

10. 3 kali panen 

11. Mengunjungi rumah orang yang mau ambil gadaian sawah, kemudian 

membahas mengenai sawah yang akan digadaiakan,apakah menerima 

sawah yang akan saya gadaiakan 

12. Bapak hasbi 

13. Dirugikan karena penghasilan saya jadi berkurang 

14. Tidak solusinya perpanjang masa gadai 

15. Tidak ada 

16. Tidak tahu 

17. Saya sendiri sebagai pemilik sawah karena saya yang pegang 

sertifikatnnya 

Catatan wawancara pihak murtahin 

Nama  : Hasbi 

Pekerjaan : petani  

1. Gadai sawah yaitu mengambil utang dengan menggadai sawah 

2. Saya terima sawah gadaian itu untuk menambah penghasilan saya karena 

saya kelola penuh sawah itu, saya dapat keuntungan dari sawah itu dan 

uang juga tetap kembali. 

3. Sawah digadaikan 1,5 hektar = 37 juta , batasnya 3 kali panen/naik 57 

karung sekali panen terima bersih atau 20 juta 

4. Saya sendiri dan bapak sarman 

5. Pakai kuitansi 



 

 

 

 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015 

8. Setelah uang saya serahkan 

9. Batasnya 3 kali panen 

10. Saya sendiri yang kelola 

11. Diuntungkan karena saya kelola penuh sawah gadaian jadi hasilnaya saya 

semua yang ambil. 

12. Belum, Solusinya tambah waktu gadaian 

13. Tidak ada karena jika jatuh tempo maka diperpanjang smapai mampu 

melunasi 

14. Tidak 

15. Tidak  

Catatan wawancara pihak rahin 

Nama  : Nurhana 

Pekerjaan : Petani 

1. Gadai sawah 

2. Untuk biaya pendidikan anak yang kuliah di kesehatan 

3. Kesepakatannya saya sendiri yang kelola sawah jadi hasilnya di bagi antar 

saya sebagai penggadai dan bapak jalaluddin karena saya sendiri yang 

mengelola sawah jadi hasilnya di bagi 3, tiap pembagian 2 karung untuk 

penggadai sekaligus pengelola dan 1 karung untuk jalaluddin, penerima 

gadai 

4. Saya selaku penggadai dan bapak Jalaluddin 



 

 

 

 

5. Tidak menngunakan kwitansi /secara lisan saling percaya 

6. Tidak ada 

7. 2016, Di rumah 

8. 1 hektar = 30 juta, naik 38 karung penghasilan kotor... 

9. Setelah disepakati 

10. Iya menentukan batas waktunya, 3 kali penen 

11. Menawarkan langsung 

12. Saya sendiri 

13. Tidak 

14. Tidak karena biasanya diperpanjang 

15. Tidak 

16. Saya sendiri sebagai pemilik sawah 

Catatan wawancara pihak murtahin  

Nama   : Jalaluddin 

Pekerjaan : petani dan karyawan swata 

1. Gadai sawah 

2. Menambah penghasilan 

3. Mendatangi saya untuk menerima uang pinjaman kemudian menggadaikan 

sawahnya sekitar 1 hektar denga uang 30 juta, perjanjian penggadai yang 

kelola, jadi hasilnya dibagi 

4. Ibu Nurhana dan saya selaku penerima gadai 

5. Lisan 

6. Tidak ada 



 

 

 

 

7. Tahun 2016 

8. Tidak karena penggadai yang kelola saya hanya memberikan uang, tidak 

ada administrasinya 

9. 3 kali panen 

10. Ibu Nurhana 

11. Diuntungkan karena saya masih terima uang dari hasil panen, diluar uang 

yang dipinjam 

12. Tidak karena diperpanjang waktunya 

13. Tidak 

14. Saya tidak membutuhkan 

15. Tidak tahu 

Catatan wawancara pihak rahin 

Nama  : Sabri 

Pekerjaan : petani dan wiraswasta 

1. Gadai Sawah 

2. Untuk menambah modal usaha 

3. Dalam prosesnya saya meminjam uang sebesar 20 juta dan saya meberikan 

sawahnya seluas 1 hektar. 

4. Saya dan ibu nasawia 

5. Lisan 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015 

8. 1 hektar=20 juta/ 40 Karung penghasilan kotor 



 

 

 

 

9. Pada saat datang menawarkan 

10. Ada/ 3 tahun 

11. Ada sawahku saya mau gadaikan saya butuh uang 20 juta 

12. Nasawia /Saripuddin/penerima gadai  

13. Dirugikan 

14. Tidak karena diperpanjang 

15. Tidak 

16. Tidak mengetahui 

17. Saya sebagai pemilik sawah 

Catatan wawancara pihak murtahin 

Nama  : Nasawia 

Pekerjaan  : petani dan karyawan swasta 

1. Gadai sawah itu utang dengan memberikan sawah sebagai jaminannya 

berdasarkan kedua pihak 

2. Menambah penghasilan 

3. Prosesnya saya memberikan uang yang dibutuhkan 20 juta dan bapak sabri 

memberikan sawahnya 1 hektar, dalam sekali panen naik 40 karung 

penghasilan kotor 

4. Bapak sabri 

5. Lisan 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015 

8. Setelah jadi kesepakatan 



 

 

 

 

9. 3 tahun 

10. Saya  

11. Diuntungkan karena banyak hasil yang saya dapat dengan uang tetap 

kembali pada saat pelunasan 

12. Diperpanjang 

13. Tdk ada 

14. Saat jatuh tempo saya belum butuh uangnya 

15. Tidak tau 

Catatan wawancara pihak rahin 

Nama   : Taba 

Pekerjaan : petani 

1. Gadai sawah 

2. Untuk keperluan modal usaha biaya anak sekolah dan biaya kebutuhan 

lainnya 

3. Prosesnya saya mendatangi kediaman bpk Hamma kemudian 

membicarakan mengenai sawah yang inggin di gadaiakn dan jumlah uang 

yang saya butuhkan. Saya selaku pengadai mengelola sawah tersebut jadi 

hasilnya dibagi 

4. Bpk Hamma  

5. Secara lisan 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015 



 

 

 

 

8. ½ 
hektar = 20 juta,  dalam setiap panen hasilnya 20 karung dibagi 3 yaitu 2 

karung untuk saya dan 1 karung untuk bpk Hamma jadi kalau naik 28 

karung hasilnya, 18 karung untuk saya dan 10 untuk bpk Hamma, di luar 

dari biaya pearawatan. 

9. Setelah kesepakatan  

10. 3 kali panen  

11. Menawarkan langsung 

12. Saya selaku pengadai dan pengola 

13. Tergantung tapi tidak di rugikan juga 

14. Tidak karna otomatis di perpanjang 

15. tidak  

16. tidak 

17. saya sebagai pemilik sawah  

Catatan wawancara pihak Murtahin 

Nama   : Hamma 

Pekerjaan  : Petani 

1. Pinjam uang dengan memberikan sawah sebagai jaminannya 

2. Untuk menambah penghasialan dan membantu memberikan pinjaman  

3. Dengan sistem bagi hasil saya memberikan uang sejumlah 20 jutah dan 

sawah jaminan 
½ 

hektar tapi sawah di kelola bpk Tabba dan hasilnya akan 

dibagi. 

4. Bpk Tabba 

5. Tulisan atau kuitansi 



 

 

 

 

6. Tidak ada 

7. Tahun 2015 

8. Setelah pembayaran, tidak ada administrasi 

9. 3 kali panen 

10. Bpk Tabba 

11. Diuntungkan 

12. Tidak ada 

13. Tidak ada 

14. Saya belum membutuhkan uang 

15. Tidak 

Catatan: Penjualan Padi Perkilo 4 Ribu/Kilo 

1 Karung 100 Kilo/115 

Catatan : Bibit semua yang tanggung yang mengolah kalau di bagi baru dikasi 

keluar untuk bibit. 

  

  



 

 

 

 

Lampiran III 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Lokasi  : Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe 

No Data/Kegiatan 

Jenis Data 

Keterangan 

Arsip Foto Lainnya 

1 
Sejarah terbentuknya Desa 

Tanggobu Kec.Morosi 

Kab.Konawe 

√   

Wawancara 

bersama kepala 

Desa Tanggobu 

2 Pengolahan sawah gadaian  √   

3 

Pelaksanaan makkatanni 

galung 

  

√ 

Wawancara 

denga pihak 

yang 

melaksanakan 

makkatanni 

galung 

4 Administrasi dalam 

transaksi makkatanni 

galung 

  

√ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto bersama Kepala Desa Tanggobu 

 
Foto bersama Tokoh Agama Desa Tanggobu 

 
Foto bersama Ibu Nasawia Selaku Murtahin (penerima gadai) 

 
 

 

Foto bersama Bapak Hasbi Selaku Murtahin (penerima gadai) 



 

 

 

 

 
Proses pemupukan atau perawatan sawah gadaian 

 

 
 

Proses Panen Hasil Sawah Gadaian 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


