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PRAKTEK JUAL BELI NYEGAT PRAPATAN PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SOMOROTO 

KABUPATEN PONOROGO) 

 

Abstrak 

Transaksi jual beli merupakan aktivitas dalam memenuhi perekonomian 

keluarga. Praktek jual beli yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat pun 

banyak mengalami perkembangan. Praktek jual beli nyegat prapatan yang 

dilakukan masyarakat Desa Somroto Kabupaten Ponorogo, dilakukan dengan 

cara tengkulak menghadang para petani yang hendak menjual barang 

dagangannya ke pasar. Penelitian ini menguraikan bagaimana hukum Islam 

tentang praktek jual beli Nyegat prapatan yang dilakukan di Desa Somoroto 

dan mengapa masih dilakukan sampai sekarang. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari 

wawancara langsung dengan para tengkulak dan para petani di Desa Somoroto. 

Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data buku-buku, dan penelitian 

terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan 

bahwa praktek jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto Kabupaten 

Ponorogo hukumnya ialah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan 

syariat islam. Alasan masyarakat di Desa Somoroto masih mempraktekan juak 

beli tersebut ialah faktor jarak tempuh yang jauh dari pasar, sudah menjadi 

kebiasaan, dan persaingan antar tengkulak labih sedikit daripada di pasar. 

Keyword: nyegat prapatan, talaqqi rukban, prespektif hukum Islam 

Abstract 

Buying and selling transactions are activities in fulfilling the family economy. 

The practice of buying and selling carried out in the midst of the community 

also experienced many developments. The practice of buying and selling is 

carried out by the people of Somroto Village, Ponorogo Regency, carried out 

by means of middlemen facing farmers who want to sell their merchandise to 

the market. This study outlines how Islamic law concerning the practice of 

buying and selling Nyegat Prapatan was carried out in Somoroto Village and 

why it is still carried out until now. This type of research is qualitative. The 

data used in this study are primary data from direct interviews with middlemen 

and farmers in Somoroto Village. Secondary data obtained are in the form of 

books and previous research. Based on the results of research in the field, it can 

be concluded that the buying and selling practices in the village of Somoroto, 

Ponorogo Regency, are not permitted because they are contrary to Islamic 

Shari'a. The reason the people in Somoroto Village still practice the buying 

process is that the distance factor is far from the market, it has become a habit, 

and the competition between middlemen is less than in the market. 

 

Keyword: prevent density, talaqqi rukban, perspective of Islamic law 
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1. PENDAHULUAN 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam 

terhadap praktek jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto dan mengapa 

masih dipraktekkan sampai sekarang. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjuan 

hukum Islam terhadap praktek jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto 

Kabupaen Ponorogo, dan mengetahui mengapa masih dipraktekkan sampai 

sekarang. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dari wawancara langsung dengan para 

tengkulak dan para petani di Desa Somoroto. Data sekunder yang diperoleh 

yaitu berupa data buku-buku, dan penelitian terdahulu. 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan 

bahwa praktek jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto Kabupaten 

Ponorogo hukumnya ialah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan 

syariat islam. Alasan masyarakat di Desa Somoroto masih mempraktekan juak 

beli tersebut ialah faktor jarak tempuh yang jauh dari pasar, sudah menjadi 

kebiasaan, dan persaingan antar tengkulak labih sedikit daripada di pasar. 

2. METODE 

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliian 

dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas dan 

terperinci mengenai praktek jual beli nyegat Prapatan. Penelitian dengan 

mengumpulkan data di lokasi yaitu melalui tnya jawab terhadap narasumber. 

Sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-

fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisa sesuai dengan hukum 

islam.  

 Pendekatan normative, yaitu metode pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan dengan hukum islam, yang yang berasal dari Al-

quran, hadits, kaidah-kaidah fiqh maupun pendapat para ulama Pendekatan 

sosiologis, yaitu dengan cara melihat secara langsug masyarakat yang 
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melakukan praktek jual beli nyegat prapatan untuk mendekati permasalahan 

yang ada. 

Obyek penelitian adalah petani di Desa Somoroto, serta para tengkulak di 

Desa Somoroto. 

 Observarsi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.1 Pengamatan 

dilakukan secara langsung terhadap para penjual dan tengkulak yang 

melakukan jual beli nyegat prapatan. Wawancara yaitu metode pengumpulan 

data primer yang diperoleh dengan cara tanya jawab kepada narasumber. 2 

Responden untuk penelitian ini terdiri dari petani Desa Somoroto, tengkulak 

Desa Somoroto serta tokoh masyarakat setempat yang dianggap paham tentang 

masalah tersebut. 

 Penganalisaan menggunakan metode induktif yaitu mengalisis dari 

ketentuan-ketentuan khusus yang ada di lapangan, kemudian dihubungkan 

denga nash Al-quran, sunnah, dan kaidah-kaidah fiqih serta perspektif hukum 

islam untuk dijadikan pedoman dalam praktek jual beli nyegat prapatan  untuk 

ditarik suatu kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Jual beli nyegat Prapatan  prespektif hukum islam. 

Jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang atau barang dengan uang 

dengan cara melepaskan hak milik dari orang kepada orang lain, dan atas dasar 

saling ridho’ dan sesuai dengan syariat islam. Jual beli ialah kegiatan yang 

paling kerap dilakukan oleh manusia, baik dengan jumlah skala yang besar 

maupun skala kecil. Namun tidak semua jual beli ini dilakukan dengan cara 

benar. Terkadang masih ada jual beli yang tidak sesuai syariat islam. 

Dalam bab III, jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto 

mengandung unsur Talaqqi Rukban, karena dalam proses jual beli tengkulak 

telah menghdang petani yang hendak menjual hasil pertaniannya ke pasar. Dan 

membeli hasil pertanian tersebut dengan murah. 
                                                             
1 Yuyun Wahyuni, Metodologi penelitian bisnis bidang kesehatan, cet ke-1 (Yogyakarta: 
Fitramaya, 2009), hlm 95. 
2 Ibid.,hlm 98. 
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Dengan adanya unsur Talaqqi Rukban, ditinjau dari Hukum Islam, 

paraktek jual beli tersebut menurut Ibnu Hajar Al-Asqalami tidak 

diperbolehkan, karena termasuk jual beli yang dilarang karena lafadz 

(ijab&qabul), yaitu jual beli di bawah harga pasar. 

Rasulullah juga melarang transaksi tersebut lewat salah satuhaditsnya, 

yang berbunyi:  

“ Dari ‘Abdullah bin ‘Umar. Ia berkata, dulu kami pernah menyambut para 

pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shalallahu 

‘alaihi wa sallam lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu 

dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana” (H.R. 

Bukhari no. 2166). 

Namun apabila sudah terjadi transaksi tersebut, maka menurut Imam 

Syafi’I, si penjual memliki hak Khiyar, yaitu hak pilih untuk membatalkan jual 

beli tersebut 

Dengan demikian sistem jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto 

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu sistem jual beli yang tidak dibolehkan 

karena termasuk jual beli yang dilarang karean lafadz (ijab&qabul). Dengan 

demikian maka perlu diadakan solusi bagi masyrakat agar paraktek jual beli di 

desa tersebut tetap berjalan tanpa harus melanggar hukum islam. 

3.2 Mengapa praktek jual beli nyegat prapatan  di Desa Somoroto 

Kabupaten Ponorogo masih berlangsung sampai sekarang. 

Masyarakat di Desa Somoroto merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja 

di bidang pertanian dan perdagangan. Dan sebagian dari mereka masih 

melakukan praktek jual beli nyegat prapatan. Para petani dan para tengkulak 

mempunyai beberapa alas an masing-masing, mengenai mengapa praktek jual 

beli nyegat prapatan masih dilakukan, diantaranya: 

1) Alasan para petani mengapa masih melakukan praktek jual beli nyegat 

prapatn.  

a. Kemudahan akses pasar. Letak pasar yang terlalu jauh menjadi alasan 

yang paling utama. Dengan adanya tengkulak masuk ke desa, maka 

para petani lebih mundah untuk menjual hasil pertanian, tidak perlu 
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jauh-jauh ke pasar untuk membawa hasil pertaniannya. Dan juga 

mengurangi biaya tranportasi untuk mengirim hasil pertanian tersebut. 

b. Karena sudah menjadi kebiasaan dan juga sudah berlangganan dengan 

salah satu  tengkulak. 

c. Karena para petani sudah menyakini bahwa, praktek jual beli nyegat 

prapatan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

2) Alasan para tengkulak mengapa masih melakukan praktek jual beli nyegat 

prapatan. 

a. Persaingan antara tengkulak. Persaingan antara tengkulak di desa 

lebih seikit daripada di pasar. Sehingga para tengkulak lebih mudah 

untuk mendapatkan barang dagangan . 

b. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut, dan sudah 

mempunyai pelanggan tetap. 

c. Para tengkulak bisa mendapatkan barang dagangan yang harganya 

lebih murah dari pada harga yang ada di pasar. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian Dan Pembahasan Oleh Peneliti Dalam Skripsi 

Yang Berjudul “ Praktek Jual Beli Nyegat Prapatan  Prespektif Hukum 

Islam ( Studi Kasus Di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo )” maka 

dapat di ambil kesimpulan, yakni: 

1) Jual beli nyegat prapatan  di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo 

menurut pandangan hukum Islam, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalami 

adalah tidak sah atau bertentangan dengan syariat Islam, dimana 

praktek  jual beli nyegat prapatan merupakan praktel jual beli 

dengan cara membeli barang di bawah harga pasar, dan terdapat 

unsur talaqqi rukban yaitu peristilaha dalam fiqh muamalah yang 

menggambarkan proses jual beli dengan cara mencegat barang  

dagangan sebelum sampai pasar. Dengan alasan agar dapat membeli 

dengan harga yang murah dan di jual lagi dengan harga yang tinggi. 
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Namun apabila sudah terjadi transaksi tersebut, maka menurut 

Imam Syafi’I, si penjual memliki hak Khiyar, yaitu hak pilih untuk 

membatalkan jual beli tersebut. 

2) Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktek jual beli nyegat 

prapatan masih di praktekkan sampai sekarang, di antaranya ialah: 

a. Sudah menjdi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Somoroto 

Kabupaten Ponorogo 

b. Letak pasar yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan masih berlangsungnya praktek jual beli tersebut. 

c. Persaingan tengkulak di desa lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan persaingan di pasar. 

d. Para petani dan tengkulak sudah meyakini bahwa praktek jual 

beli nyegat prapatan sudah memenuhi rukun dan syarat jual 

beli. 

4.2 Saran  

1) Untuk para petani dan tengkulak hendaklah lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan transaksi jual beli nyegat prapatan , agar terhindar 

dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. 

2) Bagi tengkulak hendaknya dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik yaitu memberikan informasi soal harga yang ada di pasar 

kepada petani dan memberikan tawaran yang lebih memuaskan. 

3) Untuk pihak pemerintah hendaknya mendirikan pasar di tempat 

yang lebih strategis, agar persaingan pasar sehat tercipta dengan 

baik. 
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