
BAB IV 

kSSIMPULAN DAN SASAN

1. Kesimpulan
Setelah membahas permasalahan yang telah saya urai- 

kan di atas, maka dalam bab ini sebagai bab yaiiv terakhir 
yang berisi kesimpulan dan saran, yang bertujuan untuk me- 
mecahkan permasalahan yang ada sebagai berikut :

a. membahas mengenai effektifitas pasal 7 Undang-undang 
Nomor % PrP Tahun i960 dalam praktek gadai tanah 
pertanian di Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten 
Kediri,^'bahwa pada saat ini masih cukup banyak yang 
mengadakan transaksi gadai tanah pertanian dan dalam 
pelaksanaannya mereka masih tetap mengikuti adat ke
biasaan yang sudah lama mereka lakukan, sehingga 
dalam pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan hukum 
agraria, terutama pasal 7 Undang-undang Nomor %
PrP Tahun I960; 

b; dalam proses terjadinya dan berakhirnya gadai tanah 
pertanian pada umumnya dilakukan secara diam-diam 
atau dibawaU. tangan dan hanya sebagian kecil saja 
yang perjanjiannya dibuat secara tertulis dan disak- 
sikan oleh kepala desa, sedangkan untuk transaksi 
gadai tanah pertanian tidak ada yang didaftarkan 
ke PPAT , hal itu diseba'ok in karena para pihak un-
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tuk menghadap pejabat yang berv/enang masih sangat 
enggan dan mereka menganggap prosedur untuk itu sa
ngat rumit dan di samping itu 'juga .sifat .dari masya- 
rakarnya yang statis dan kurang menanggapi akan 
adanya peraturan-peraturan mengenai pertanahan dan 
yang menjadi penyebab yang lainnya biaya yang dike- 
luarkan untuk mendaftarkan tanah yang digadaikan 
cukup banyak, sehingga tidak sebanding dengan uang 
gadainya, karena tanah yang digadaikan itu tidak ter- 
lalu luas pada umumnya kurang dari satu hektar ;

c. bahwa pasal 7 Undang-undang Nomer 56 PrP Tahun I960, 
ternyata di dalam prakteknya tidak effektif berlaku
nya , dan ketidak effektifan tersebut antara lain: 

cl. disebabkan para pihak yang melaksanakan transaksi 
gadai tidak mengetahui apa, bagaimana, serta untuk 
apa maksud diadakannya pasal 7 Undang-undang Nomor 
56 PrP Tahun 1,?60 jadi, mereka belum mengetahui sama 
sekali adanya peraturan tersebut; 

c2. adanya kesepakatan, bahv/a pihak-pihak itu bersama- 
sama mempunyai cara sendiri ur;tuk mengakhiri atau 
menebus transaksi gadai tanah pertanian tersebut 
pada umumnya menggunakan dalih bahwa, sebelum ada
nya penebusan kembali tanah yang digadaikan itu maka 
tanah tersebut tidak akan diserahkan pada penjual 
gadai;
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c3* mereka tidak melakukan transaksi gadai sesuai de
ngan prosedur yang ada, karena kurangnya pendidikan 
dan kesadaran akan hukun pada penduduk desa.

2. Saran
a. ijengenai trahsaksi gadai tanah pertanian yang 

saat ini masih cukup banyak dilakukan orang, terutama di 
Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kedifci yang dalam 
prakteknya .masih jauh dari ketentuan hukum agraria oleh- 
karena itu, perlu diadakannya penerangan secara langsung 
kepada masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban penjual 
gadai dan pembeli gadai, juga perlu diadakanpenerangan ten- 
tang keuntungan dan kerugian dalam transaksi gadai seta 
akibat yang akan terjadi apabila transaksi gadai tersebut 
tidak dilakukan dengan prosedur yang sebenarnya sesuai de
ngan ketentuan undang-undang atau menghapuskan persyaratan 
yang dianggap rum:t dan memakan waktu untuk disesuaikan 
dengan tarap hidup mereka dan disesuaikan dengan kebiasaan 
yang terjadi dalam prakteknya;

b. mengingat transaksi gadai yang dalam pelaksanaan- 
nya masih bersifat tradisional, ada baiknya apabila pihak 
pembuat undang-undang meninjau kembali pasal-pasal yang 
kurang sesuai dengan perkembangan keadaan, realisasi atas 
peninjauan ini dapat berupa penyempurnaan atau menghapuskan 
persyaratan yang dianggap rumit dan memakan waktu untuk di- 
seouaikan dengan kebiasaan yang terjadi di dalam prakteknya;
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c. bahwa dalam rangka untuk mengeffektifkan suatu 
ketentuan khususnya dalam hal ini berkaitan dengan cara 
mengakhiri gadai tanah pertanian, ada baiknya apabila pihak 
Kantor Agraria Kediri terutama camat dan kepala desa untuk 
segera mengadakan penyuluhan secara langsung kepada masya- 
rakat desa mengenai perihal gadai tanah pertanian
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