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BAB III 

PEMANFAATAN SISTEM GADAI SAWAH DI DESA SANDINGROWO 

KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN 

 

 

A. Deskripsi Desa Sandingrowo 

1. Sejarah Desa Sandingrowo 

       Sejarah mengenai  nama dijadikannya nama Sandingrowo bersaral 

dari dekatnya dengan rawa-rawa atau danau kecil, yang mana “dekat” 

dalam bahasa jawa adalah “Sanding” sehingga terciptanya istilah 

Sandingrowo. Kemudian ada yang mengatakan bahwa desa ini dibuat dari 

gabungan 3 (tiga) dusun yaitu “San” berarti Sundulan, “Ding” berarti 

Semanding, dan “Rowo” berarti Karangdowo sehingga jika digabungkan 

menjadi Sandingrowo. 

2. Kondisi Geografis Desa 

Desa Sandingrowo merupakan desa yang letak geografisnya sangat 

setrategis, dimana desa ini terletak 2 kilo meter dari kota Kecamatan 

Soko dan berjarak 40 kilometer  sebelah selatan ibu kota kabupaten. Luas 

Desa Sandingrowo adalah 324 Ha terdiri dari sawah irigasi sumur, tadah 

hujan, tanah kas desa, peternakan, lapangan, perumahan dan lainnya.  

Batas admisitratif Desa Sandingrowo meliputi: 

a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Rahayu 

b. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Kenongosari 

c. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Pandanwangi 

d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sokosari 
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Desa Sandingrowo merupakan desa yang memiliki tanah subur 

sehingga banyak potensi yang diperoleh disana. Adapun potensi yang di 

miliki Desa Sandingrowo adalah tanaman padi, jagung, kedelai, kacang 

panjang, kacang hijau, menteminun, ketela, singkong dan potensi 

peternakan ayam potong. 

3. Susunan pemerintahan  

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur 

pemerintahan, baik  pemerintahan  desa  maupun  kelurahan  yang  

mempunyai  fungsi  strategis yakni sebagai ujung tombak dalam 

membangun nasional sektor pertanian, perkebunan, pertenakan, dll.  Oleh  

karena  itu  pemerintah  desa  atau  kelurahan diharapkan  dapat  lebih  

memberdayakan  segala  potensi  yang  ada  di  wilayah masing-masing. 

Pemerintahan  Desa  Sandingrowo dipimpin  oleh  kepala  desa  

(kades)  yaitu Bapak  Drs. H. Ahmad, M.pd.i, dan  di  bantu  oleh  

sekretaris  desa  (sekdes)  yaitu  Bapak Muklisin, SE, serta dibantu oleh 

para jajaran perangkat desa terpilih.  

4. Keadaan penduduk   

Desa  Sandingrowo merupakan desa yang letak geografisnya sangat 

setrategis dan mempunyai luas tanah yang cukup luas, sehingga Desa 

Sandingrowo dibagi  menjadi 3 (tiga)  dusun  yaitu: Sundulan, 

Semanding,  Karangdowo.  Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Sandingrowo 

dengan jumlah total 1379 KK atau penduduk 4470 orang meliputi 2229 
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orang laki-laki dan 2241 orang penduduk perempuan. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel I 

Data Penduduk Desa sanding Rowo 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 04 159 150 309 

05 09 290 162 452 

10 14 135 155 290 

15 19 150 273 423 

20 24 220 234 454 

25 29 165 155 320 

30 34 225 195 420 

35 39 190 189 379 

40 44 205 195 400 

45 49 153 185 338 

50 54 132 143 275 

55 59 100 95 195 

60 60 ke 

atas 

105 110 215 

 

Jumlah  2229 orang laki-laki + 2241orang perempuan:  4470 penduduk 

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015 
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Desa  Sandingrowo merupakan  daerah  dataran  rendah  dengan  

tanah  subur berupa  sawah  dengan  pengairan  irigasi  yang  mengairi  

sebagian  besar  areal pertanian,  sehingga  penanaman  padi  mencapai  

dua sampai tiga  kali  panen  dalam  satu tahun.   

5. Kondisi Sosial Ekonomi  

Pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  di desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, pada dasarnya diperoleh dari hasil 

pertanian. Dengan luasnya lahan sawah yang mereka milikki maka 

semakin besar tolak ukur kesejahtraan warga.   

Walaupun  demikian  bukan  berarti  semua  penduduk  Desa  

Sandingrowo bermata pencaharian  sama  yaitu  sebagai  petani.  Selain  

bertani,  penduduk  Desa Sandingrowo juga  bervariasi  dalam  

pekerjaannya.  Adapun  datanya  adalah  sebagai berikut:  

Tabel 2 

Data Penduduk Desa Sandingrowo Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

1 Petani 1473 orang 

2 Buruh tani 550 orang 

3 Pertukangan 25 orang 

4 Wiraswasta 200 orang 

5 Pegawai Swasta 420 orang 

6 TNI 3 orang 
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7 PNS 50 orang 

8 Peternak 25 orang 

9 Pelajar/ Mahasiswa 1574 orang 

10 Lain-lain 150 orang 

 

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015 

Dari  data  diatas  menunjukan  jumlah  masyarakat  yang  

melakukan pekerjaan  tani  ada 1473 orang  dan  yang  menjadi  buruh  

tani  (dengan menggarap  sawah/ladang  orang  lain)  ada  550  orang,  hal  

ini  menunjukan bahwa  rata-rata  jumlah  masyarakat  Desa  

Sandingrowo Kecamatan Soko kabupaten Tuban 45%  melakukan  

pekerjaan  di  ladang  atau  mencari kehidupannya di sawah dengan 

bercocok tanam. 

Penduduk  Desa  Sandingrowo  mata  pencahariannya  mudah  

diklasifikasikan karena  sebagian  besar  masyarakatnya  mempunyai  

pekerjaan  tetap,  misalnya buruh  tani  yang  bekerja  pada  para  petani.  

Dengan  pertanian  yang  dialiri irigasi  memungkinkan  para  buruh  tani  

bekerja  secara  terus-menerus  dalam satu musim, sedangkan petani yang 

tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan  menyewa  tanah.  

Selain  bermata  pencaharian  sebagai  petani, masyarakat  Desa  

Sandingrowo juga  berprofesi  sebagai  wiraswasta  karena  didesa ini 

hanya ada lahan pertanian sehingga yang tidak mempunyai lahan ada 

sebagian yang mengadu nasib ke kota-kota besar. Ada  pula  yang 
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menjadi pegawai swasta seperti guru, pegawai bank dll. Selain itu, 

penduduk Desa Sandingrowo juga berprofesi peternak ayam potong 

karena keadaan desa yang banyak rawa-rawa dan tanah kosong sehingga 

dimanfaatkan untuk ternak ayam. Dari  pertanian  yang  ada,  produksi  

tanaman  pangan  didominasi tanaman  padi  dengan  rata-rata  90  ton/ha  

dan  10 ton/ha tanaman lainnya seperti sayur mayur, kacang tanah, tebu, 

mangga, jambu, dan lain-lain Jumlah petani yang melakukan transaksi 

gadai sawah sebanyak 5%  dari  petani  yang  ada  di  Desa  Sandingrowo. 

Gadai sawah menjadi  pilihan  mayoritas  petani  untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, karena dirasa dengan cara itu mereka segera 

mendapatkan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  tanpa  

harus menjual barang-barang berharga yang dimilikinya. Hal  ini  sudah  

menjadi  kebiasaan  yang ada di Desa Sandingrowo ketika mereka 

kekurang uang.  

6. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan  

 a. Sosial pendidikan  

Pendidikan merupakan sarana untuk mendidik dan 

menyerdaskan anak bangsa, sehingga pemerintah selalu 

memperhatikan kesejahtraan masyarakatnya dalam masalah 

pendidikan, melalui bantuan pendidikan dan progam-progam lainnya. 

Karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan untuk memajukan 

kualitas bangsa, sehingga pemerintah membuat kebijakan harus  

belajar  9 tahun belajar. Adapun  pada masyarakat  Desa  
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Sandingrowo dari  segi  tingkat  pendidikan termasuk  baik,  karena  

mayoritas  penduduk  telah  menyelesaikan wajib  belajar  9  tahun.  

Hal  ini  disebabkan  adanya  kesadaran  masyarakat Desa 

Sandingrowo yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan kemauan 

yang keras untuk memaksimalkan dalam hal pendidikan. Selain itu 

banyak dari mereka  yang  telah  menyelesaikan  Sekolah  Lanjutan  

Tingkat  Atas (SLTA)  sederajat,  bahkan  tak sedikit dari mereka 

yang melanjutkan sampai  ke  jenjang  perguruan  tinggi.  Berikut ini 

tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Sandingrowo.  

Tabel 3 

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 

NO TINGKAT 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

1 Tamatan Akademi 426 

2 Tamatan SLTA 768 

3 Tamatan SMP 365 

4 Tamatan SD 15 

5 Belum Tamat SD 0 

6 Tamatan TK 0 

7 Tidak Sekolah 0 

 

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015 
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b. Sosial Keagamaan   

Dari  segi  keagamaan  seluruh  penduduk  Desa Sandingrowo 

beragama Islam.  Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  3  Buah  

masjid,  15 mushola  dan  3 buah TPQ. Bukti  lain  dapat  dilihat  

dalam  kegiatan  keagamaan  seperti  halnya pengajian  rutin  1  bulan 

setiap Jum’at  pon  tingkat  desa, pengajian rohaniah setiap senin 

malam,  pengajian muslimat  tahlilan dan yasinan  tiap  hari  kamis  

malam, kegiatan dibai’iyah dimasjid dan mushola setiap kamis 

malam, dan  beberapa  kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi 

rutinitas penduduk Desa Sandingrowo. 

7. Bidang/ Fungsi Pertanian 

a. Luas lahan sawah tadah hujan  : 60 Ha 

b. Luas lahan sawah irigasi   :17 Ha 

c. Luas lahan sawah irigasi sumur  : 25 Ha 

8. Visi dan misi 

a. Visi 

“Tercapainya kehidupan masyarakat Desa Sandingrowo yang, 

berakhlak mulia, tentram, adil, mandiri dan sejahtera melalui 

peningkatan taraf ekonomi, kualitas sumber daya manusia kesehatan 

masyarakat”. 

b. Misi  

1) Meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber 

daya dan potensi desa yang ada khususnya disektor pertanian. 
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2) Meningkatkan pembangunan di sektor sarana transportasi. 

3) Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan kesejahtraan manusia. 

 

B. Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten 

Tuban 

       Adapun sistem gadai sawah yang ada di Desa Sandingrowo Kecamatan 

Soko Kabupaten Tuban, terdapat dua sistem diantaranya:  

1. Uang kembali yaitu, sistem gadai yang dilakukan antara ra>hin dan 

murtahin ketika melakukan transaksi akad, yang mana ra>hin meminjam 

uang serta memberikan sawahnya untuk dimanfaatkan selama waktu 

yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo ra>hin harus melunasi 

uang yang telah dipinjamnya untuk menarik kembali jaminan sawah 

yang digadaikan tersebut. Apabila ra>hin tidak bisa melunasi maka 

sawah akan diperpanjang pemanfaatannya sampai ia bisa melunasi 

hutangnya. Gadai dengan sistem ini, pinjaman uang dengan nominal 

lebih banyak dan tidak ada ketentuan jangka waktu hanya diukur 

dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

2. Uang tidak kembali yaitu,  sistem gadai yang dilakukan antara ra>hin 

dan murtahin ketika melakukan transaksi akad, yang mana ra>hin 

meminjam uang serta memberikan sawahnya untuk dimanfaatkan 

selama waktu yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo ra>hin 

tidak lagi melunasi hutang yang ditanggungannya, akan tetapi 
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pemanfatan sawah gadaian menjadi hak murtahin. Dalam sistem ini 

pinjaman uang dapat diklasifikasikan dengan dua jenis yaitu, jika 

nominal rendah maka jangka waktu pengembalian sawah relatif 

singkata, dan kalau nominal banyak maka jangka waktu pengembalian 

sawah juga relatif lama. 

 

C. Pelaksanaan gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten 

Tuban 

       Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada umumnya dilakukan antara individu 

satu dengan individu lainnya. Dalam pemberian pinjaman gadai pertama 

dilihat adalah karakter individunya. Karakter tersebut dapat dilihat dari 

kejujuran dan kesungguhan ra>hin. Yang mana ra>hin mendatangi murtahin 

untuk  meminjam sejumlah uang demi memenuhi kebutuhannya. Kemudian 

rahi>n memberikan sawah sebagai bentuk jaminan atas hutangnya. 

Tata cara digunakan para masyarakat pada umumnya dengan cara yang 

mudah dan sederhana dengan mekanisme sebagai berikut: ra>hin mendatangi 

murtahin  untuk  meminjam sejumlah uang serta menawarkan sawahnya 

sebagai barang jaminan atas hutangnya, untuk menyakinkan murtahin bahwa 

ia akan mengembalikan utang yang dipinjamnya. Kemudahan  perolehan hasil  

sawah akan ditaksir dengan perbandingan permintaan hutang dan berapa  

musiman ia menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan rata-rata sawah 

yang menjadi garapan tetap serta mata pencaharian sehari-hari. Setelah 
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ditaksir perolehan hasil sawah dan disepakati besar pinjaman  serta masa 

jatuh tempo pelunasan utang antara ra>hin dan murtahin,  maka akan dibuat 

surat sebagai pengalihan kuasa atas sawah yang ditandatangani diatas 

materai oleh pihak 1, pihak 2, dan disertai satu orang saksi. Setelah sepakat 

besar pinjaman maka murtahin memberikan uang secara utuh dengan nominal 

yang telah disepakati dan barang jaminan menjadi hak murtahin kemudian 

bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin sampai ra>hin melunasi 

hutangnya. Jika dalam jatuh tempo pelunasan ra>hin belum mampu melunasi 

hutangnya maka, sawah akan ditahan dan diperpanjang sampai ra>hin 

melunasi hutangnya. Dan apabila dalam jatuh tempo pelunasan, tetapi sawah 

yang digarap oleh murtahin belum panen maka akan diperpanjang sampai 

sawah tersebut dipanen. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai gadai sawah pada masyarakat 

Desa Sandingrowo, disisni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung 

tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan bagaimana  tata cara 

pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat desa Sandingrowo, dengan 

berpedoman dengan wawancara/ interview adalah teknis upaya menghimpun 

dana yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah 

tertentu yang sesuai data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya 

jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan 

seseorang atau beberapa orang interview (yang diwawancarai) dalam hal ini 

peneliti mewawancarai para pihak yang melakukan gadai antara lain: 
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1. Pihak penggadai (Ra>hin) 

a. Nama: Sukainah,  umur: 51 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong menggadaikan sawahnya, karena ra>hin 

membutuhkan sejumlah uang untuk pemberangkatan haji dan ia 

enggan jika harus menjual barang-barang yang dimilikinya. Sebab 

menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di 

lembaga penggadaian. Dimana  ra>hin menggadaikan   dengan sistem 

uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 1 musim atau 

4 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 jika tidak bisa menebus, maka 

pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai ra>hin bisa 

mengembalikan hutangnya.  

b. Nama: Kaspik, umur: 45 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Petani 

Faktor yang mendorong menggadaikan sawahnya, karena ra>hin 

membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari dan ia 

enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab 

menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di 

lembaga penggadaian.  Diamana  ra>hin menggadaikan   dengan 

sistem uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 

musim atau 2 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00 jika tidak bisa 

menebus, maka pihak yang menggadaikan akan memperpanjang 

samapai ra>hin bisa mengembalikan hutangnya.  
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c. Nama: Indah, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mempengaruhi, karena ra>hin membutuhkan 

sejumlah uang untuk biaya sekolah migas anaknya. dan ia enggan 

jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab 

menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di 

lembaga penggadaian. Diamana  ra>hin menggadaikan   dengan 

sistem uang tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 

musim atau 3 tahun sebesar Rp. 15.000.000,00 disini ra>hin tidak 

usah melunasi hutangnya.  

d. Nama: Monjani, umur: 49 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mempengaruhi, karena ra>hin membutuhkan 

sejumlah uang untuk kekurangan membuat rumah dan ia enggan jika 

harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan 

kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga 

penggadaian.  Dimana  ra>hin  menggadaikan   dengan sistem uang 

tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 

2 tahun sebesar Rp. 7.000.000,00 disini ra>hin tidak usah melunasi 

hutangnya.  

e. Nama: Monadi, umur: 57 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani 
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Faktor yang mempengaruhi, karena ra>hin membutuhkan 

sejumlah uang untuk biaya keperluan sehari-hari. Dan ia enggan jika 

harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan 

kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga 

penggadaian.  Dimana  ra>hin  menggadaikan   dengan sistem uang 

kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 

tahun sebesar Rp. 8.000.000,00 juta, jika tidak bisa menebus, maka 

pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai rahin bisa 

mengembalikan hutangnya.  

f. Nama: Ahmad, umur: 45 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: S2, Pekerjaan: Guru 

Faktor yang mempengaruhi, karena ra>hin membutuhkan 

sejumlah uang untuk biaya modal pemelihan kepala desa. Dan ia 

enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab 

menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di 

lembaga penggadaian.  Diaman  ra>hin menggadaikan   dengan 

sistem uang tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 

musim atau 2 tahun sebesar Rp. 8.000.000,00 disini ra>hin tidak usah 

melunasi hutangnya. 

g. Nama: Suyuti, umur: 44 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mempengaruhi, karena ra>hin membutuhkan 

sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya. dan ia enggan jika 
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harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan 

kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga 

penggadaian.  Dimana  rahin menggadaikan   dengan sistem uang 

kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 

tahun sebesar Rp. 10.000.000,00 jika tidak bisa menebus, maka 

pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai ra>hin bisa 

mengembalikan hutangnya.  

2. Pihak penerima gadai (Murtahin) 

a. Nama: Basirah, Umur: 39 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang. Keuntungan menerima 

gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus 

membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. 

Disini murtahin menerima gadai dengan sistem uang kembali 

selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 

5.000.000,00.  

b. Nama: Kaspun, Umur: 41 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang. Keuntungan menerima 

gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus 

membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. 
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Disini murtahin menerima gadai dengan sistem uang kembali 

selama 1 musim, 4 bulan dengan nominal uang sebesar Rp. 

15.000.000,00.  

c. Nama: Kartono, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang serta murtahin ingin 

menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari 

perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli 

secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. Sedang  

kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah  

sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini 

murtahin menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali selama 

4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 

8.000.000,00. 

d. Nama: Romah, umur: 52 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan. Keuntungan dan kerugian 

menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa 

harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen 

sawah. sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran 

rendah  sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. 
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Disini murtahin menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali 

selama 6 musim atau 3 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 

15.000.000,00.  

e. Nama: Abdur Rohman, umur: 33 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Guru 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang serta murtahin ingin 

menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari 

perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli 

secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang 

kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah  

sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini 

murtahin menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali selama 

4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 

8.000.000,00.  

f. Nama: khoiruman, umur: 38 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang serta murtahin ingin 

menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari 

perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli 

secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang 

kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah  
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sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini 

murtahin menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali. 

Selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 

7.000.000,00. 

g. Nama: Jamilah, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, 

Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani 

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan 

membantu orang yang membutuhkan uang serta murtahin ingin 

menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari 

perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli 

secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang 

kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah  

sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. 

menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali. menerima gadai 

dengan sistem uang tidak kembali. Iya menerima gadai selama 4 

musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 8.000.000,00. 




