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KATA PENGANTAR

Dengan merr.an jatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 
!-!aha Esa atas berkah dan rachmat yang telah dilimpahkannya 
sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, 
yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
msncipai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya merasa te
lah memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak baik itu 
bantuan moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini 
tak lupa saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
antara lain kepada :
1. Bapak Soedalhar S.H. sebagai dosen perabimbing dalam pe

nulisan skripsi di bidang hukura agraria yang telah banyak 
menyumbangkan tenaga dan waktu dalam memberikan bimbingan 
dan pengarahan kepada saya,sehingga saya dapat menyele
saikan penulisan skripsi ini;

2. semaa guru b§sar, dosen, asisten dosen Fakultas Hukun 
Universitas Airlangga yang telah memberikan dasar-dasar 
ilmu pengetahuan hukum selaina saya kuliah di .fakultas Hukum 
Universitas Airlangga ;

3. semua pega'.vai biro adrr.inistrasi okademik Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga dan semua peg*v/ai nerpustakaan ko- 
leksi non eksasta Universitas Airlangga yang telah member- 
rikan bantuan berupa fasilLtas-fasilLtas pelayanan yang 
saya perlukan selama saya menyusun skripsi;
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ayah dan ibu tercinta, yang telah memelihara, ir.endidik, dan 
menyekola’nkan saya, seningga say a dapat berhasil meric ̂pai 
gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
kerabat saya yang telah me^.berikan bantuan berupa perhatian 
dan d^ron^an se.r.angat terhadap studi saya selama ini.

Oengan ini saya menyadari sepenuhnys bahv/a, skripsi ini 
oelumlah dapat dikatakan se^purnajkiranya hal ini dapat di- 
maklumi nengingat keterbatasan pengetahuan saya dalara ilrau 
hukum. Namun saya tetap berharap mudah-mudahan skripsi ini 
bermanfaat bagi kepentingan dunia pendidikan pada khususnya 
dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 19 September 1987

Juty Ratnaningsih

'TOITBRSITAS AIULANOGA"
8 U  R A B A Y i  _

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 P.P. TAHUN 1960 
DALAM PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA KAPI KECAMATAN 
KUNJANG, KABUPATEN KEDIRI

JUTY RATNANINGSIH



ipAFTAR 131
Halaman

KAi’A PENGANTAR..................................... Iii
DAFTAR ISI...........................................V
BAB I : PEIIDAHULUAN............................... 1

1. Latar Belakang Dan Rumusannya........... 1
2. Penjelasan Judul........................*f
3. Alasan Pemilihan Judul.................. 5

Tujuan Penulisan........................7
5. Metodologi............................. 7
6. Pertanggungjav/aban sistematika.......... 9

BAB II : MENGGADAIKAN TANAH PERTANIAN SECARA AHAN....
1. Bentuk perjanjiannya...................
2. Pentingnya Pendaftaran Tanah Dalam Transak. 

si Gadai Tanah Pertanian................
3. Peralihan Hak Gadai.....................
If, Jangka waktu Gadai Tanah Pertanian Dan

Cara Penebussannya.....................
BAB III : PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DE3A

KAPI KECAKATAN KUNJANG KABUPATEIT KEDIRI DAK 
B£RAKHI RNYA HAK GADAI TANAH PERTANIAN 

BAB IV : PENUTUP
1. Kesimpulan..................
2. Saran................................

DAFTAR 3ACAAN.......................................

v

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 P.P. TAHUN 1960 
DALAM PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA KAPI KECAMATAN 
KUNJANG, KABUPATEN KEDIRI

JUTY RATNANINGSIH



B A B I

P . E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang P~n Ruvnusannya
Tuhan Yang Maha Pemurah telah menciptakan manusia 

disertai Burai, Air dan Ruang Angkasa untuk kelangsungan 
dan perkembangan hidupnya. Kehidupan manusia tidak dapat 
dilepaskan begitu saja deng*;n tanah, karena tanah akan rae- 
mberikan suatu kehidupan pada manusia melalui pemananfaatan 
serta melalui hasilnya juga tanah mampu memberikan nilai- 
nilai tertentu misalnya: nilai ekonomis, nilai politis, 
nilai yuridis yang dapat digunakan oleh manusia dalam segala 
aktivitasnya. Di dalam memberikan nilai kepada manusia tanah 
dapat diperjual belikan, disewakan, digadaikan atau dipindah 
tangankan.

Mengingat negara Republik Indonesia yang susunan ke
hidupan perekonomiannya bercorak agraris,yaitu kurang lebih 
70# rakyat Indonesia kehidupannya adalah bertani dan untuk 
bertani dengan sendirinya dibutuhkan adanya areal tanah per- 
tanian, namun di dalam kenyataannya kurang lebih 60% adalah 
petani yang tidak bertanah dan sebagian lagi adalah buruh 
tani, sedang sebagian lagi ad;i.lah mengerjakan tanah orang 
lain sebagai penyev/a atau penggarap. Di samping petani- pe
tani yang tidak bertanah ada juga petani yang menguasai
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2

tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh hektar, 
tetapi tanah.dtu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak 
milik, tetapi kebanyakan dikuasai dengan hak gadai, hak sewa.

Dalam hal pendayagunaan tanah, diatur oleh Undang- 
undang Pokok Agraria ( UU Noraor 5 Tahun I960 ) yang me- 
ngatur hukum tanah yang meruoakan penjabaran dari pasal 33- 
ayat 3 UUD 19^5> merupakan hukum tanah yang sesuai dengan 
perikehidupan Bangsa Indonesia. Supaya pendaya gunaan tanah 
dapat berjalan secara tertib, antara lain disebutkan dalam 
beberapa pasal sebagai berikut, yaitu pasal 6 bahwa,semua 
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sedangkan pada pasal 
10(1) di atur bahv/a, setiap orang yang mempunyai sesuatu 
hak atas tanah pertanian pada asasnya-diwajibkan mengerjakan 
atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara- 
cara pemerasan . Begitu juga di dalam pasal 5 mengatur bahv/a, 
hukum agraria yang berlaku tersebut adalah berasal dari hu
kum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional negara, sosialisme Indonesia, peraturan perundangan 
lainnya dan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 
pada agama.Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan- 
penyimpangan dari ketentuan tersebut yang tidak dikehendaki 
oleh Undang-undang Pokok Agraria, karena sering kali masih 
banyak hubun5an hukum dalam transaksi tanah yang mengandung 
unsur pemerasan, misalnya: hak gadai, hak usaha bagi hasil, 
hak menumpang, hak sev/a atas tanah pertanian , oleh karena
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3

itu menurut pasal 53 UTJPA, beoerapa halt atas tanah tersebut 
dinyatakan bersifat sementara yang akan diusahakan hapusnya 
dalam waktu yang singkat.Adapun yang menjadi pertimbangan 
saya untuk merabahas masalah gadai ini yaitu bahv/a, hakvgadai 
adalah hak yang sifatnya sementara dan diusahakan dalam 
v/aktu yang singkat akan dihapuskan, tetapi dalam kenyataannya 
hak gadai atas tanah ini nasih banyak dilakukan menurut hukum 
adat yaitu, bahwa perjanjian gadai tanah pertanian hanya 
dilakukan dengan lisan tanpa adanya perjanjian kapan akan 
ditebus dan perjanjian tersebut dilakukan secara diam-diam 
yang hanya diketahui kedua pihak • Bahv/a hak gadai atas ta
nah yang diatur oleh Hukum Agraria Nasional, khususnya pa
sal 7 UU No. 56 PrP Tahun I960, mengenai cara mengakhiri 
hak gadai atas tanah pertanian belum banyak dikenal bahkan 
peraturan tersebut belum diketahui sama sekali oleh masyara- 
kat jadi, dalam kenyataannya bentuk pengaturan dari segi 
substansi kadangkala tidaBt dapat menunjukkan suatu hasil 
seperti yang diharapkan . Hal inilah yang menjadi dasar 
untuk menulis skripsi ini yang berpangkal tolak pada kenya- 
taan khususnya yang berkaitan dengan pasal 7 UU No. 5b PrP 
Tahun I960 dalam praktek gadai tanah pertanian.

Perumusannva:
1. Sudah sesuaikah tata cara pelaksanaan gadai tanah per- 

tanian di Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri 
dengan yang ditentukan oleh undang-undang ?,
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2* Sejauh manakah pengaruh kebiasaan-kebiasaan setempat 
dalam transaksl gadai atas tanah pertanian dan faktor- 
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
gadai khususnya cara pengembaliannya ?.

2. Pen.ielasan Judul
Istilah ,r Effektivitas ", mengaiidung pengertian ke- 

sadaran dan keterikatan masyarakat terhadap daya berlaku- 
nya suatu pasal dalam undang-undang ditengah-ten'gah masya
rakat .

" Pasal 7 Undang-undang Nomor % PrP Tahun I960 ", 
merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan da
lam transaksi gadail tanah pertanian khususnya tentang pe- 
ngembalian dan penebusan dalam transaksi gadai tanah per
tanian dan ketentuan tersebut merupakan perubahan dalam hal 
gadai-menggadai tanah menurut iihukum adat, yang diatur seca
ra mendetail yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut 
pada tanggal 1 Juni*.196l, yaitu:

(1) kepada siapa yang menguasai tanah pertanian dengan 
hak gadai yang telah berlangsung tujuh tahun atau 
lebih, maka v/ajib mengembalikan tanah itu dalam 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen 
dengan tidak memakai uang tebusan;

(2) untuk hak gadai yang belum berlangsung tujuh tahun
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5

:r.aka percilik tanahnya fcerhak untuk memintanya kembali 
setiap v/aktu setelah tanarcan yang ada selesci dipanen 
dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung 
menurut rumus:
C 7+-V )- v/aktu berlanflsungn.va hak gadai X uang gadai

7
Ketentuan tersebut didasarkan karena, pemegang gadai telah 
menikmati hasilnya dari tanah tersebut selama waktu tertentu.

Sedangkan istilah " dalam praktek gadai tanah per
tanian , mengandung pengertian danya suatu kenyataan yang 
terjadi sehubungan dengan adanya pelaksanaanpengalihan hah 
atas tanah yang sifatnya sementara yang disertai dengan 
pembayaran uang gadai menurut kebiasaan yang ada pada masya- 
rakat setempat.
3 . Alasan T?emilihan. .iudul

Sesuai dengan latar belakang permasalahannya, menge- 
nai alasan pemilihan judul dapat saya jelaskan sebagai be- 
rikut, bahv/a tanah adalah merupakan suatu benda yang marapu 
memberikan kenikmatan pada manusia yang salah satu dianta- 
ranya adalah dengan pengalihan hak yang sifatnya sementara 
yaitu, tentang gadai tanah pertanian yang pelaksanaannya 
telah diatur sedemikian rupa dalam pasal 7 UU No, 56 PrP- 
Tahun I960, peraturan ini diciptakan untuk meningkatkan 
kepastian hukum mengingat substansi dari peraturan terse
but m-sih belui.1 .janyak dinengerti dan dipahami apalagi un-
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6

tuk dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, oleh karena itu, 
di dalâ -i psnulisan skripsi ini saya cenderung untuk mema- 
kai judul :: effektivitas Pasal 7 Undang-undang Komor 56- 
PrP Tahun 1-J&0 dalam praktek gadai tanah pertani:;n di Oesa 
Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri M, dengan harapan 
untuk memperoleh garabaran yang bermanfaat dalam memahami 
masalah gadai tanah pertanian menurut kebiasaan yang di- 
masyarakat seterapat dan juga memberikan alternatif ataa 
jalan keluarnya dalam menyelesaikan permasalahan yang 
sering ditimbulkan dalam pelaksanaan transaksi gadai tanah 
pertanian, yang pada saat ini masih cukup banyak orang yang 
melaksanakan transaksi gadai tanah pertanian terutama di- 
pedesaan karena, gadai tanah ini merupakan cara yang mudah 
dan luwes untuk dilaksanakan dan sesuai dengan kebiasaan 
masyarakat setempat dan pada umumnya seolah-olah mereka 
dalam mengadakan transaksi gadai ini sepertinya tidak ada 
peraturan-yang mengaturnya. Oleh karena itu saya tertarik 
untuk membahas masalah gadai tanah khususnya dalam skrisi 
ini saya cenderung untuk memakai judul ,r effektivitas pasal- 
7 Undang-undang Nomor % PrP Tahun I960 dalam praktek gadai 
tanah pertaniandi Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten 
Kediri M
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Z*. TUJUAN PENULISAN
Merupakan pedoman kusus bagi seluruh raahasiswa untuk 

rr.ê buat karya ilmiah yang digunakan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan pada Universitas Airlangga.
Untuk me.;,bahas dan mengerti rnasalah gadai tanah pertanian 
menurut kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat di- 
pedesaan dan juga untuk memberikan analisa-analisa ber- 
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan de
ngan rnasalah gadai tanah serta dikaitkan pula dengan ke- 
nyataan yang ada dan berusaha untuk mencari jalan keluar 
dalam menyelesaikan permasalahan . Selain itu, untuk men- 
coba menerapkan suatu kerangka ilmiah yang berasal dari 
suatu disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut masa- 
lah gadai tanah pertanian melalui ide-ide yang dituang- 
kan dalam karya ilmiah ini.

5. METODQMGI
a. Pendekatan masalah

Cara pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan 
skripsi ini, adalah melalui penelitian lapangan serta ^enga- 
dakan observasi melalui wawancara secara langsung dengan 
petanai atau pemilik tanah ,para pemegang gadai, serta de
ngan pejabat desa dengan maksud untuk mencari keserasian 
antara teori dan praktek.
b. Sumber data

Sumber data primer, diperoleh dari peraturan per-
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undang-undangan, hukum adat atau hukum yang tidak dikodifi- 
kasi, yurisprudensi dan sunberdata yang sekunder , diperoleh 
dari hasil survay yang saya lakukan di desa Kapi kecair.atan 
lanjang Kabupaten Kediri, antara lain wawancara dengan kepa- 
la desa , sekertariat desa, dan wawancara dengan camat sela- 
ku PPAT. Jadi, dengan melalui studi lapangan dan kepustakaan, 
C. Pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam penulisan skripsi ini di samping raenggunakan 
studi kepustakaan dan studi lapangan juga melakukan wawancara 
dengan para petani atau pemilik tanah, dengan para pemegang 
gadai dan juga dengan pejabat desa dan dalam melakukan wawa
ncara saya mempergunakan kwesioner. Dalam hal studi lapangan 
saya menggunakan pengolahan data dengan cara selektif untuk 
memperoleh hasil yang raemuaskan* 
d. Analisa data

Menggunakan sistem komparasi , yaitu dengan cara me- 
nganalisa data dari fakta-fakta yang ada dengan hal-hal yang 
sifatnya teoritik yuridis untuk mencari penyelesaiannya 
yang menyangkut masalah gadai tanah pertanian.
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IV. PS3TA1 ? GGUNGJA V/ABAN SISTEMATIKA :
Pendahuluan saya letakkan dalam EAB I, 

karena di dalam pendahuluan berisi mengenai permasalahan 
yang muncul , skup perabah-nsan dan upaya untuk memecahkan 
permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Menggadaikan tanah pertanian secara aman saya letak- 
kan di dalam BAB II, karena saya beranggapan setelah membahas 
mengenai garis besar permasalahan, raaka perlu kiranya dike
tahui adanya prosedur yang benar tentang pelaksanaan gadai 
tanah pertanian dalam lalu-lintas hukum yang mempunyai fungsi 
sosial.

pelaksanaan gadai tanah pertanian di desa Kapi Keca- 
matan Kunjang Kabupaten Kediri dan berakhirnya hak gadai 
tanah pertanian saya letakkan di dalam BAB III, karena hal 
ini penting sekali untuk membahas dan mengerti ketentuan 
dalam gadai tanah pertanian dengan mengkaitkan kebiasaan 
yang ada di masyarakat pedesaan untuk mengetahui apakah su- 
dah diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan pe
raturan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya 
kepastian hukum agar tidak menimbulkan permasalahan yang 
tidak dikehendaki*

Penutup saya letakkan dalam BAB IV,karena di dalam 
bab penutup ini saya akan memberikan kesimpulan dari uraian 
sebelunnya dan beberapa saran untuk perbaikan dengan harapan 
untuk memperbai-:i keadaan yang selama ini berlangsung.
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BAB II

MENGGADAIKAN TANAH P E m K I A C T  SECARA AMAN

Hak gadai atas tanah pertanian yang diatur dalam 
pasal 55(1) UUPA yaitu, hak-hak atas tanah pertanian yang 
sifatnya sement^ra sebagai yang dimaksud pasal 1 6 (1 ) huruf a- 
UUPA ialah, hak gadai,hak usaha bagi hasil,hak menurapang, 
hak sewa tanah pertanian, diatur untuk membatasi sifat-sifat- 
nya yang bertentangan dengan pasal 10 UUPA yaitu, tanah wajib 
dikerjakan sendiri untuk memperoleh manfaat yang sebesar- 
besarnya dari tanah tersebut, oleh karena itu hak gadai terse 
but diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.^

Hak gadai atas tanafti pertanian ini untuk sementara 
mrsih diakui berlakunya, tetapi dalam pelaksanaannya harus 
diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan menurut 
peraturan yang akan diadakan, maksudnya adalah untuk mencer 
gah adanya hubungan hukum yang bersifat penindasan dari go- 
longan yang kuat kepada golongan yang lenah . Pada pelaksa
naan perjanjian gadai tanah pertanian perlu diperhatikan 
adanya persyaratan-persyaratan tertentu untuk mempertegas 
pelaksanaan transaksi gadai tanah pertanian supaya tidak 
menimbulkan persengketaan di kemudian hari demi untuk tercr*; 
painya kepastian hukum.

1Saleh Adiwinata.Pengertian Hukum Adat Kenurmt UUPA, 
Alumni, Bandung,1976, h; 101.
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Mengenai bentuk perjanjian gadai tanah pertanian ada dua 
yaitu, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk yang tertu- 
lis dan perjanjian dalam bentuk lesan. Untuk menjamin ke- 
jelasan adanya pelaksanaan gadai tanah pertanian serta de- 
mi tercapainya kepastian hukum, bahv/a perjanjian gadai ta
nah pertanian harus dituangkan dalam perjanjian yang ter- 
tulis hal ini dengan mengingat arti pentingnya tanah bagi 
kehidupan raanusia, karena manusia dalam kehidupannya tidak 
dapat dipisahkan dari tanah dan mereka hidup serta meperoleh 
bahan makanandengan cara mendayagunakan tanah, Masalah ta
nah dapat menimbulkan persengketaan dan untuk menanggulangi 
adanya persengketaan hendaknya para pihak dapat menggunakan 
tanah yang dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum 
yang berlaku,

Manusia akan hidup tenteram dan damai kalau mereka 
dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan 
batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur 
kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, sehingga untuk 
menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tran- 
saksi gadai tanah pertanian, hendaknya dalam pelaksanaan- “ 
nya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis dan di_:
buat d'i-ha'daoan kepala desa, tetapi kehadiran pejabat ter
sebut umumnya bukan merupakan sarat bagi sahnya pelaksanaan 
nya transaksi gadai, tetapi dimaksudkan untuk memperkuat 
kedudukan dan dengan demikian mengurangi resiko, jika ke- 
mudian hari ada sanggahan.'
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Di- dalam transaksi gadai tanah pertanian harus ditetapkan 
mengenai jangka waktu gadai tanah , subjek gadaitanah yaitu 
para pihak yang mengadakan perjanjian harus sudah dewasa 
dan mengenai objeknya yaitu tanah pertanian yang digadaikan 
itu harus berstatus hak milik, cara pembayarannya harus se
cara tunai yang mengandung prinsip " cul barang cul duv/it 
ketentuan itulah yang menjadi syarat transaksi-transaksi 
tanah dalam hukum adat, karena transaksi tanah dalam hukum 
adat merupakan perjanjian timbal balik yang bersifat riil 
dalam lapangan hukum harta kekayaan dengan objek tanah ya- 
itupenyerahan benda yang berjalan serentak dengan penerimaan 
pembayaran tunai.

Bahv/a di dalam pelaksanaan transaksi padai tanah 
pertanian perlu diperhatikan adanya persyaratan tertentu
untuk mempertegas adanya transaksi gadai tanah pertanian
untuk terciptanya kepastian hukum , oleh karenanya dalam
pelaksanaan gadai tanah pertanian itu seharusnya dibuatkan
perjanjian gadai tanah pertanian yang didaftarkan di PPAT
sehingga mempunyai akta.

1• Bentuk Perlaniian Gadai Tanah Pertanian
Perjanjian merupakankesepakatan antara dua belah 

pihak atau lebih untuk melakukan adanya suatu hubungan hukum 
dan mempunyai akibat hukum tertentu. Untuk mev/ujudkan adanya 
hubungan hukum dala.x gadai tanah pertanian, maka diperlu- 
kan adanya perjanjian. .

M I L I Z
HJRPUSTAKAAM 

'TOITMRS1TAS A U U A N M 4 *
1 U R A B A V A  _
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Oleh karenanya dalam pelaksanaan transaksi gadai 
tanah pertanian sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian 
yang tertulis, supaya perbuatan gadai tanah pertanian menjâ . 
di terang dan dan jelas, karena telah disaksikfuij cleh^ke 
pala desa dan oleh beberapa orang sebagai saksi lainnya se
hingga kepastian hukumnya akan lebih terjamin. Hal ini me- 
ngingat adanya ketentuan, bahv/a UUPA melarang adanya perja
njian yang bertentangan dengan peraturan -peraturan yang 
termuat di dalam UUPA khususnya mengenai tanah yang diatur 
dalam pasal 5 UUPA sehubungan dengan pasal 19 UUPA dan se- 
hubungan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 
1961, yaitu segala sesuatu yang mengenai peralihan hak atas 
tanah harus dibuat perjanjian di dalam bentuk yang tertulis 
dalam suatu akta yang dibuat oleh PPAT.Tetapi disaraping 
perjanjian tertulis ada perjanjian secara lisan atau diba- 
wah tangan . Dalam perjanjian secara lisan terjadi , biasa-v 
nya antara pemiliktariah dan pembeli gadai biasanya ada hu- 
bungan istimewa, yaitu mungkin teraan akrab,*ada hubungan 
sedarah atau majikan dan teman bekerja. Oleh karena itu T 
hubungan hukum antara mereka timbul dari perjanjian lesan, 
karena seringkali mereka menganggap tidak layak kalau di
buat perjanjian tertulis, sebao usul rnembuat perjanjian ter
tulis dianggap dapat roerusak hubungan istimewa mereka, te
tapi hendaklah harus disadari , keadaan dapat berubah se- 
v/aktu-waktu yang dulunya teman akrab akhirnya dapat menjadi 
saingan atau lav/an. Kalau hubungan istimewa telah retak,
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maka apabila salah satu pihak tidak puas dengan keadaan 
yang denikian maka terjadilah sengketa. Dalam usaha 
untuk mengamankan hak atas tanah tersebut,harus dituangkan 
dalam perjanjian yang tertulis dengan demikian agar kedu- 
dukan masing-masing pihak menjadi lebih kuat.

2. Pentingnya Pendaftaran Tanah Di dalam Gadai Tanah 
Pertanian

Mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah dan 
dengan semakin meningkatnya nilai tanah, maka dengan berla- 
kunya UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksananya,maka 
peralihan hak atas tanah itu perlu ditingkatkan lebih tinggi 
dan diatur tersendiri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka 
oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah,yang diatur de
ngan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pasal 19 ayat 1 
UUPA ( Lembaran Negara Tahun I960 Wo.28 ) tentang pendaf
taran tanah> bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memi^ 
ndahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas 
tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggu- 
ngan. Menggadaikan tanah itu harus dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT. Adapun yang dimaksud dengan PPAT 
yaitu:

para camat, -̂epala kecamatan atau kepala wilayah 
yang setingkat dengan'kecamatan;

b.. pf̂ jab.at kusus, yaitu mereka yang diangkat dengan
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surat keputusan menteri dalam, negri dengan wilayah ker- 

janya yang tertentu (• notaris )dan pejabat yang dirangkap 
oleh pegawai tinggl Direktorat Jendral Agraria yang khusus 
menangani peralihan hak atas tanah,

Sehubungan dengan pendaftaran tanah yang digadadaikan 
, maka peisegang hak gadai akan diberi sertifikat olehkepala 
kantor pendaftaran tanah, maka sertifikat hak atas tanah 
itu dikembalikan pada yang berhak atas tanah itu ( penjual 
gadai ), sedangkan pembeli gadai akan meraperoleh hak baru 
yaitu diberikan sertifikat hak baru , yaitu hak gadai yang 
dibuat oleh PPAT. Oleh karenanya sertifikat hak baru meru- 
pakan alat bukti adanya perbuatan hukum gadai tanah perta
nian , bahwa telah terjadi peralihan kekuasaan dari penju
al gadai kepada pembeli gadai.

Apabila hak gadai itu tidak didaftarkan, maka mem- 
punyai konsekwensi, -pembeli hanya-mempunyai hak.kon-'
kurensi terhadap kreditur lainnya,jadi semua kreditur tidak 
ada yang diistimewakan dalam pelunasan hutang-hutang &ebi“- 
tur kepada mereka, tetapi masing-masing mempunyai hak yang 
sama dalam pelunasan hutang debitur terhadap mereka seban- 
ding dengan piutangnya.
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3* Peraliahan Hak Gadai Tanah Pertanian
Hak gadai tanah pertanian jangka waktunya terbatas 

jadi pada suatu waktu akan hapus kalau dilakukan penebusan 
oleh yang menggadaikan , maksudnya untuk melakukan penebusan 
kembali tanah yang digadaikan itu tergantung pada kemauan dan 
kemampuan pemiliknya , jadi pemberi gadai tidak dapat dipaksa 
untuk menebusnya dan hak untuk menebus itu tidak hilang kare
na lampaunya waktu ataupun dengan meninggalnya si pemilik 
tanah dan apabila si pemilik tanah meninggal dunia p maka hak 
untuk menebus beralih pada ahli warisnya. Oleh karena peraberi 
gadai tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan bilamana 
jangka waktu gadai yang telah diperjanjikan telah berakir, 
maka dibuka keraungkinan bagi pemegang gadai untuk memindahkan 
hak gadai itu kepada pihak lain. Hal tersebut kemungkinan 
merupakan suatu pertolohgan bagi si pembeli gadai bila.'dia 
mesbutuhkanuiang . • Dalam hal yang demikian , maka jangka wak
tu gadai yang baru itu mulai berlaku sejak sejak adanya pe- 
mindahan gadai itu. Dalam hal peralihan hak gadai itu harus 
dengan persetujuan lebih dulu dengan si pemberi gadai seba- 
£ai pemilik tanah pertanian yang digadaikan, maka dengan de
mikian hubungan gadai yang semula menjadi putus dan diganti- 
kan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik tanah dan 
orang lain sebagai pihak ke tiga yang menerima penyerahan 
gadai tersebut;

./alaupun ia pertama-tama dapat menemui si penjual gadai
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dengan permintaan supaya tanah pertaniannya ditebus 
kembali ( untuk menolong dia v/ang ), tapi bilamana 
si penjual gadai itu tidak dapat atau tidak mau me- 
nebus, maka si pembeli gadai sama sekali tidak akan 
dapat menuntut kembalinya wang gadai, tapi memang boleh 
menggadaikan tanah itu kepada orap.g lain. Dalam hal ini 
penjual gadai harus diberi t a h u . 6 ~

Dalam keadaan yang demikian , maka kekuasaan atas 
tanah pertanian tersebut berpindah pula kekuasaan hak atas 
tanahnya kepada pembeli gadai kedua, maka sejak pemindahan 
gadai itu dilakukan timbullah gadai baru. bilamana sewaktu- 
waktu penjual g^dai sudah raampu untuk melakukan penebusan 
terhadap tanah pertanian yang digadaikan, tetapi pada waktu 
itu pembeli gadai yang pertama belum menebusnya dari pembeli 
gadai yang kedua , karena jangka waktu gadai yang kedua be
lum berakhir, sehingga kekuasaan atas tanah pertanian pada 
waktu itu juga masih berada di tangan pembeli gadai yang 
ke dua , maka dari uang tebusan yang diterimanya dari pen
jual gadai itu kemudian dia dapat segera menebus tanah per
tanian yang digadaikan lagi kepada pembeli gadai yang kedua 

Dengan adanya peralihan hak gadai pada pemegang ga
dai yang ke dua ,maka menurut pasal 2 Peraturan Mentri 3er- 
tanian dan Agraria No. 50 Tahun 1963, maka sebelum gadai 
berakhir dilakukan pendalaman gadai, maka jangka waktu tu- 
juh tahun itu dihitung sejak uang gadainya ditambah asal 
perbuatan hukum tersebut dilakukan secara tertulis dengan 
mylolui cara yang lazim.

Ter Haar, Asas-akas Dan Susunan Hukum Adat. terjemahan 
K. Ng. Soeoakti Poesponoto, Pradnya Para ita, Jakarta,I960,h, 93.
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if. Jangka V/aktu Gadai Tanah Pertanian
Dalam yurisprudensi masalah tentang gadai tanah per

tanian belum begitu konstan, sebelum berlakunya UU No. 56- 
Prp. Tahun I960,maka dalam keputusannya tgl. 10-1-1957 No.
187 K / Sip / 1956 mengatakan:" menurut hukum adat di selu- 
ruh Indonesia, hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin 
lenyap dengan pengaruh lampaunya waktuV jadi hak gadai itu 
berlangsung terus selama belum dilakukan penebusan ,kecuali 
yang digadaikan tanah pertanian . Pemilik tanah sewaktu-waktu 
dapat mengakhiri hubungan gadai tersebuf, asal pemegang gadai 
sudah mendapat kesempatan untuk mengambil hasil panen satu 
kali dari tanah yang bersangkutan. Jika pada waktu dilakukan 
penebusan dj/atas tanah itu masih terdapat tanaman yang belum 
dipanen, maka pengembalian tanahnya menunggu sampai tanaman 
tersebut selesai dipanen oleh si pemegang gadai, jadi hak
untuk menebus itu tidak mungkin lenyap karena pengaruh lam- 

3paunya waktu.
Jika pemiliknya meninggal dunia , maka ahli warisnya 

masih tetap berhak untuk melakukan penebusan , karena pene'̂  
busan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliktanah. 
Hubungan gadaidapat berlangsung lama dalam hal pemiliktanah 
sebagai penjual gadai celum mampu untuk melakukan penebusan^ 
Tetapi setelah berlakunya UU No, 56 PrP Tahun I960 , pasal 7 
ada pembatasan mengenai jangka v/aktu gadai, yaitu ditetapkan;

^  ■! ‘ 1 ■ ' I * il ,  ■  ■  t III I I I I ■ ■ ■  I , m m* mj  m 1 mmmt tm M ' ■ ( %  umm*

^Sadargo Gautama, Hukum Agraria An-tar Golongah,.Alumni 
oandung, 1973, h. 66.

ltf
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(1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai 
yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlang- 
sung tujuh tahun atau lebih wajib mengerabalikan tanah 
pertanian itu kepada pemiliknya dalam jangka waktu se- 
bulan setelah tanamon yang ada selesai dipanen, dengan 
tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

(2) Mengenai hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini 
belum berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanahnya 
berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang 
tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:
( ? + } ) - waktu berlangsungnva hak gadai x uang gadai

7
Dari ketentuan pasal 7(1) dan (2) UU No. % Prp Tahunl960, 
bahwa jangka waktu gadai tanah pertanian ada dua macam,ya
itu jangka waktu gadai tanah maximum tujuh tahun dan jangka 
waktu gadai tanah pertanian kurang dari tujuh tahun,

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agra 
ria No. 20 Tahun 1963, jika sebelum gadai berakhir dilaku 
k.sn "pendalaman gadai", maka jangka waktu 7 tahun itu di
hitung sejak uang gadainya ditambah, asal perbuatan hukum 
tersebut dilakukan secara tertulis dengan melalui cara yang 
lazim seperti pada waktu mengadakan transaksi gadai yang 
seraula. Sehubungan dengan jangka waktu gadai ada yangdi- 
tentukan jangka waktunya dalam perjanjiannya dan ada yang 
tidak ditentukan jangka waktunya.
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Pada transaksi g^dai yang tidak ditentukan jangka waktunya 
biasanya disertai dengan perjanjian bahv/a, selama jangka 
waktu tertentu tidak boleh dilakukan penebusan , maksudnya 
adalah untuk memberi kesempatan kepada pemegang gadai untuk 
melakukan pengusahaan tanahnya secara berencana selama jang
ka waktu tertentu . Sedangkan pada transaksi gadai yang ti
dak ditentukan penebusannya , dengan sendirinya tidak boleh 
raelebihi dari tujuh tahun dan apabila waktu yang telah di
tentukan telah habis, maka kepada pihak penjual gadai ini

diwajibkan untuk melakukan penebusan . pada perjanjian yang 
demikian itu biasanya disertai dengan sanksi, apabila tidak 
ditebus dalam waktu yang ditentukan , maka tanahnya akan 
menjadi milik pemegang gadai? Tetapi dalam prakteknya 
tidaklah demikian , meskipun jangka waktu yang diperjanji- 
kan itu telah lampau tetapi untuk mendapatkan hak milik 
atas tanah masih diperlukan adanya tindakan hukum lain, 
se'oagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret' I960 
No, if 5 /K/Si p/1960 yang dictumnya berbunyi sebagai berikut: 

Untuk mendapatkan hak milik atas tanah, si pemegang ga
dai harus mengadakan tindakan hukum yang lain yaitu, 
meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan/perjanjian 
tersebut pemegang gadai ditetapkan sebagai pemilik dari 
sawah tersebut.

‘This tandi Ardiv/ilaga, Hukum Agraria Indonesia^-wnga 
Baru> Ŝ ndurig, 1962, h. 92.
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dalam hal ini pengadilan dapat mengambil keputusan menurut 
kebijaksanaan yaitu dengan menberi waktu kepada si penjual 
gadai untuk menebus sawahnya dan apabila waktu perpanjangan 
yang diberikan telah berakhir ternyata masih belum juga 
dilakukan penebusan ,maka barulah dapat ditetapkan bahwa, 
tanah pertanian itu menjadi milik pemegang gadai dan bila 
perlu dengan menambah uang gadai kepada si pemberi gadai 
yang sesuai dengan harga tanah yang digadaikan.

5. Pembavaran Dalam Gadai Tanah Pertanian
Adapun perbuatan hukaum yang menirabulkan hak gadai 

di dalam hukum adat disebut " jual gadai, r,jual sende, jual 
akad M. Jual gadai adalah perbuatan hukum yang sifatnya tunai 
yaitu berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada 
pihak lain yang memberikan uang kepadanya pada saat yang ber- 
samaan dengan perjanjian bahwa, tanah itu akan kembali kepada 
pemilik tanah setelah ia mengembalikan uang yang diterimanya 
tadi.kepada pemegang gadai. Jadi, dalam transaksi gadai harus 
dibayar kontan atau secara tunai dan kalau diangsur bukan 
termasuk dalam lembaga jual dalam pengertian UUPA yang dasar- 
nya adalah hukum adat, tetapi masuk dalam hutang-piutang*

Mengenai besarnya uang gadai, tergantung pada luas ta
nah , pada kesuburan tanah dan juga yang paling utama pada 
kebutuhan penggadai akan kredit. tetapi, tidaB: jarang tanah 
yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah dan ke- 
banyakan gadai itu diadakan dengan imbangan yang sangat
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merugikan penggadai dan amat menguntungkan pihak pelep~s 
uang , sehubungan dengan pembayaran gadai yang sifatnya 
tunai yaitu,antara penyerahan hak atas tanah dengan pemba- 
yaran gadai dilakukan pada saat yang sama . sehingga dapat 
dlsimpulkan bahv/a, pengertian pembayaran tunai baik menurut 
ex hukum adat ir.au pun menurut kebiasaan-kebiasaan yangada 
di desa Kapi kecamatan Kunjang kabupaten Kediri, bahwa uang 
gadai yang telah disepakati harus dibayar sepenuhnya jadi, 
tidak membuka kemungkinan bagi pembeli gadai untuk memberi
kan uang gadai dengan angsuran, sebab kalau diangsur akan 
tidak mempunyai arti bagi penjual gadai yang sangat mem- 
butuhkan uang untuk keperlu&n yang sifatnya mendesak.

Mengenai uang gadai menurut pasal 1 Peraturan Mentri 
Pertaiiian dan Agraria No. 20 1963, uang gadai tidak
hanya dapat berupa uang, tetapi dapat juga berupa benda 
ataupun jasa yang dapat dinilai dengan uang? Tetapi menu
rut kenyataan yang ada di desa Kapi kecamatan Kunjang kabu
paten Kediri selalu dalam bentuk uang, karena pada umumnya 
mereka menggadaikan tanahnya adalah untukr raemperoleh uan’g 
oleh karena itu untuk pembayaran ^adai yang dalam bentuk 
benda ataupun jasa tidak pernah ada, tetapi selalu dalam 
bentuk uang .

^Chidir Ali, Yurisprudensi* Indonesia Tentang Hukum 
Agraria. .1il. 'II. Bina dl^ta, Bandung, 1979, h. 179 •
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6. Berakhirnva Gadai Tanah Pertanian Dan Cara Penebusannva
Berakhirnya gadai tanah pertanian menurut UU No.56 

Prp. Tahun I960 ada dua jalan yaitu: pertama, kalau gadai 
tanah telah berlangsung tujuh tahun tidak meir.akai penebusan 
ke dua gadai tanah yang berlangsung dalam waktu kurang dari 
tujuh tahun untuk mengakhirinya harus dengan penebusan.
Untuk penebusan kembali tanah yang digadaikan itu tergantung 
pada kemauan dan kemampuan pemberi gadai, sehingga banyak 
gadai yang berlangsung bertahun-tahun, karena pemilik tanah 
belum mampu untuk melakukan penebusan . Hak menebus dalam 
gadi tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampaunya 
v/aktu dan hak menebus dalam' gadai tanah dapat berp;Lndah: pada_ 
ahliwarisnya, tetapi tidak berarti bahwa setiap waktu dapat 
dilakukan penebusan karena kalau demikian dapat merugikan pe
megang gadai .

Untuk transaksi gadai yang tidak ditentukan jangka 
waktu untuk menebusnya, maka si pemegang gadai harus diberi 
kesempatan untuk menikmati hasil panen, minimum satu kali 
panen dan ‘dalam melakukan penebusan tanah pertanian tersebut 
harus dalam keadaan kosong atau dalam keadaan tidak sedang 
ditanami. tanah yang ditebus tersebut harus dikembalikan da
lam keadaan seperti semula .

Bila nilai tanah naik atau terfcadap.tanah yang digadai- 
kan telah dilakukan perbaikan-perbaikan, tetapi adanya perbai- 
kan- perbaikan tidak boleh dibayar, tetapi boleh diperhitungkan
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dan kalau ada kerusakan yang disengaja, maka kerusakan atau

Untuk transaksi gadai yang ditentukan jangka waktunya, 
hal ini tidak berarti cahv/a setelah jangka waktu yang telah 
ditentukan telah lampau belum diadakan penebusan lalu dengan 
sendirinya akan menjadi milik si pemegang gadai, melainkan 
harus ada suatu tindakan penegasan yang konkrit. Seperti 
yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu dengan menggu
nakan upaya hukum lagi dengan meminta bantuan pada pengadilan 
dan biasanya putusannya bermacam-macam yaitu pada umumnya 
hakim memberi kesempatan pada pemilik tanah untuk menebus 
misalnya dengan memberi waktu dua atau tiga tahun dengan 
catatan kalau dalam kurun waktu tersebut pemilik tanah belum 
mampu menebusnya, maka tqnah baru menjadi milik pemegang 
gadai,tetapi bila perlu dengan menambah uang gadai kepada 
si pemilik tanah yang sebagai pemberi gadai sesuai dengan 
harga tanah yang digadaikan, Kesemuanya ini adalah untuk 
menghindari unsur-unsur pemerasan dalam gadai mengingat ada
nya asas hukum adat tradisional yang menyatakan bahv/a, "dalam 
hal penebusan tidak mengenai kedaluwarsa atau lampaunya waktu’'.

Dengan adanya UUPA khususnya setelah lahirnya UU No. 56- 
Pr?. Tahun I960, yang berlakunya 1 Januari 1961 sifatnya 
sudah adil dan sesuai dengan asns hukum adat dan ini adalah

kerugiannyaTharus diganti oleh pemegang gadai.b

6sofinomo dan- Nafli Soewo^do, Hukum Perdata Adat Jawa barat 
Jamba tan, Jakarta- 196?, h. 178.
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Adapun mengenai pengaturan pengembalian dan penebusan kemba- 
li tanah tanah pertanian yang digadaikan hal itu telah di
atur menurut ketentuan pasal 7 UU No. % Prp. Tahun 19o0 
adalah sebagai berikut:

1. darang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak 
gadai yang sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih, 
maka v/ajib mengembalikan tanahnya kepada pemiliknya 
tanpa menuntut uang tebusan; 

ketentuan tersebut adalah berdasarkan perhitungan, bahwa 
di dalam kenyataannya hasil yang telah diterima oleh peme
gang gadai dari hasil tanah pertanian yang telah dikuasainya 
selama v/aktu tujuh tahun sudah cukup melebihi hasilnya maka, 
dengan demikian seorang pemegang gadai telah memperoleh ke- 
mbali uang gadai yang telah dikeluarkannya semula. Ketentu
an tersebut bertujuan menghindari adanya unsur-unsur peme
rasan yang biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap 
pihak yang lemah yang ada dalam transaksi gadai tanah perta
nian. Jadi tanah pertanian yang telah digadaikan selama tu
juh tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah 
tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan.
Dengan demikian,bila kita kaitkan dengan ketentuan pasal 
10 UUPA yang pada asasnya setiap orang dan badan hukum yang 
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian div/ajibkan untuk 
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan 
mencegah cara-cara pemerasan,maka tujuan dari pasal tersebut 
dapat terv/ujud.
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Terhadap Ink gadai yang pada mula berlakunya peraturan 
ini belum berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat 
meminta kembali setiap waktu tanahnya setelah selesai dipa
nen dengan membayar uang tebusan yang dihitung menurut rumus:
( 7+y ) - waktu berlangsunprnva hak /radai x uang gadai

7
Misalnya: uang gadai sebesar Rp. H . 000,00 
waktu berlangsungnya gadai.--3 tahun
rtnka uang tebusannya : ( 7+} )- 3 x Rp. 1^.000,00 = Rp. 9.000,00

7
Jadi, hasil yang diterima pemegang gadai selama 3 tahun 
dianggap sebagai 3 kali angsuran & Rp.2.000 ditambah bunganya 
sedangkan faktor adalah sebagai ganti kerugian bila gadai-

7
nya tidak berlangsung 7tahun.

Dalam pembayaran kembali terhadap tanah yang digadai 
kan tersebut, jumlah uang tebusannya selalu lebih kecil dari 
dari pada uang gadai semula, karena hal‘ini adalah wajar, 
sebab selama jangka waktu gadai itu berlangsung si pemegang 
gadai telah menikmati seluruh hasil dari tanah pertanian yang 
dikuasainya dan merupakan bunga dari u^ng gadai.

Dalam hal pembayaran kembali uang gadai, apabila ter- 
jadi kenaikan atau penurunan nilai rupiah', maka diatur dalam 
pasal if(2) PMA No. 20 tahun 1)63 yang borbunyi:

Jika ada perbedaan antara nilai rupiah pada waktu gadai
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diadakan dan pada saat dilakukannya penebusan, maka 
uang gadai yang dimaksudkan dalam pasal 7(2) UU No.5b 
Prp. tahun I960 dinilai dengan dasar uang emas atau 
beras pada waktu-itu dan resiko dari perubahan nilai 
rupiah tersebut ditanggung bersama oleh pemberi gadai 
dan pemegang gadai.'

Dengan adanya putusan yang demikian, maka kerugian tidak 
hanya dialami oleh pemberi gsdai saja, melainkan antara 
pemegang gadai dan pemberi gadai dapat sama-sama memikul 
kerugian.
Contoh r A pada tahun 1978 menggadaikan tanahnya kepada B 
seharga Rp. if9.000,00 dan div/ujudkan dalam bentuk emas se- 
berat 7..gram. Karena pada waktu itu harga emas Rp. 7.000,00 
per gram . Lalu pada tahun 1980 ,A menebus tanahnya yang di- 
gadaikannya itu dan pada saat menebus harga emas naik raen- 
jadi Rp. 10.000,00 per gram .
Perhitungan uang tebusannya adalah sebagai berikut:
Kenaikan harga emas harus ditanggung bersama oleh A dan B 
= ( 7 x Rp. 10.000 ) - ( 7 x Rp. 7.000 ) = Rp. 21.000,00 
sehingga A dan B harus memikul kenaikan harga emas 
sebesar = Rp. 21.000 : 2 = Rp. 10.500,00 
Uang gadai semula + kenaikan harga emas = Rp. 59*500,00 
jadi, besarnya uang . tebusan= (74"3r)-2x5 K 500= Rp. £*6.750,00

"7
dan apabila harga emas menurun, maka cara perhitungannya 
juga sama.

?Chidir Ali, on. cit. : h. 169.
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Adapun penyelesaian masalah gadai tanah yang tercantum dalam 
dalam pasal 7 UU No. % Prp. 'Tahun i960 berpedoman pada pe- 
raturan Mentri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 ten- 
tang pedoman penyelesaian masalah gadai dalam pasal 2 dite- 
gaskan bahwa : sebelum f.adai berakhir dilakukan pendalaman 
gadai, jangka v/aktu 7 tahun dihitung sejak uang gadainya 
ditambah , asal perbuatan hukum tersebut dilakukan secara 
tertulis dengan melalui cara yang lazim seperti pada waktu 
gadai yang semula . Dalam hal yang demikian, maka timbullah 
hubungan gadai yang baru dengan jumlah uang gadai yang baru 
pula . Jika pemegang gadai tidak melakukan pemindahan gadai 
akan tetapi hanya menganakkan gadai, maka hubungan gadai 
antara pemegang gadai dan pemilik tanah tidak berubah, walau- 
pun disamping gadai yang pertama timbul hubungan gadai yang 
ke dua. Antara pemegang gadai dan pihak ke tiga sebagai pi
hak yang selanjutnya akan menguasai tanahnya, tetapi bagi 
pihak pemilik tanah, pemegang gadai yang pertamalah yang 
dianggap bertanggung jav/ab untuk mengembalikan tanah kepa- 
danya setelah waktu tujuh tahun berakhir . Jadi, waktu 7-ta
hun itu tetap dihitung sejak gadai yang pertama diadakan 
pemegang gadai yang pertama sewaktu-waktu dapat menebus 
tanahnya kembali dari pihak yang menguasainya selaku peme- 
gang gadai yang kedua

Pelaksanaan.ketentuan pasal 7 UU No. %  PrP. Tahun 
I960 ditunjang oleh sanki pidana sebagaimana yang dicantum-
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kan dalam pasal 10(1) menurut ketentuan tersebut, bahv/a 
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, barang siapa yang 
tidak melaksanakan kewajiban pasal 7(1) dengan demikian , 
maka ketentuan pasal 7 UU No. % Prp. Tahun V)G0 merupakan 
suatu ketentuan yang mutlak harus dilaksanakan.
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BA3 III

PEL AX SAN A Ail GAD\I TANAH PS.ttAm!! DI D35A KAPI KECAMATAN 
KUNJANG KA5U.JATZN K3DIHI DAN BEHAK'IIRNY I HAK GADAI TANAH 
PERT l*ilAN

Dari hasil penelitianyang say?, lakukan di beberapa 
dusun di desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri pada 
pada bulan Pebruari ternyata sanpai kini masih cukup
banyak yang nengadakan transaksi gadai tanah pertanian, mes- 
kipun mereka sudah menyadari , bahv/a transaksi gadai tanah 
pertanian tersebut sangat menguntungkan pihak pemegang ga
dai. Dengan adanya penyerahan hak atas tanah pertanian ke
pada pemegang gadai, maka pemegang gadailah yang akan me- 
n-gerjakan dan memungut seluruh hasil dari tanah pertanian 
dan belum lagi ditambah dengan sejumlah uang tebusan..

Sebagaimana kita ketahui, bahv/a transaksi gadai tanah 
pertanian pada umumnya pihak penjual gadai atau pemberi gadai 
adalah mereka dari kalangan ekonomi lemah yang dengan terpak- 
sa mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain untuk me- 
menuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak, yaitu untuk 
mejibiyayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, untuk memenuhi 
kebutuhan sandang pangan, untuk membayar hutang yang harus 
segera dilunasi serta untuk kepentingan lainnya. Jadi, mereka 
lobih suka menggadaikan tanahnya dengan cara tersebut karena, 
dengan c ?ra ini mereka akan dapat terpenuhi kebutuhannya 
secara cepat, maka mereka biasanya menggunakan hak adat 
yang sifatnya luv;es dan cukup mu iah yang sesuai dengan

30
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keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat.
paia umumnya tanah yang digadaikannya itu tidak terlalu luas 
dan kurang dari satu hektar.

Dari keseluruhan data yang saya peroleh di-desa Kapi 
Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri setelah saya amati dan 
s lya teliti ternyata didalam pelaksanaannya transaksi gadai 
tanah pertanian dilakukan atau dituangkan dalam perjanjian 
tidak tertulis atau dibav/ah tangan dan tidak ditentukan v/ak
tu penebusannya jadi, penebusan itu dilakukan jika Tien jual 
gadai sewaktu-v/aktu mempunyai uang, bahkan ada beberapa 
orang yang masih belum mampu untuk menebusnya hingga jangka 
waktu gaiai sudah melebihi 7 tahun baru dapat menebusnya, 
meskipun jangka v.aktunya sudah melebihi 7 tahun, pada prak- 
teknya masih tetap harus ditebus karena sipemegang gaiai ti
dak akan melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya tersebut 
kalau tidak ditebus.Di samping itu^ada juga yang tnengadakan 
transaksi gadai secara tertulis dan ditentukan jangka waktu 
untuk menebusnya,tapi jumlah lebih kscil bila dibandingk n 
dengan y^ng melakukan transaksi gaiai dibav/ah tangan dalam 
arti tidak didaftarkan di PPAT sehingga tiiak mempunyai ak- 
te dan kebiasaan yang ada di-des Kapi mengenai gadai tanah 
pertanian ini tidak pernah ada yang didaftarkan di PPAT, ka
rena sebagaian besar dari masyarakatnya itu macih rendah pe- 
ngetahuannya dan mayoritas warga desa Kapi sif-.tnya statis 
atau kurang menanggapi ^kan adanya peraturan-peraturan me
ngenai pertanahan.
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Jadi> mereka baru akan mentaati peraturan yang ada kalau su
dah ada bukti y^ng nyat^, bahwa tanah yang digadaikan kalau 
tidak didaftarkan ke PPAT a/.m oerakibat fatal, karena dapat 
meni'nbulkan permasalahan atau sengketa. Dan kalau mereka su
dah tahu akan adanya resiko yang pasti terjadi bila tanah 
yang digadaikan itu tidak didaftarkan, maka mereka baru :.3M 

untuk mentaati peraturan-peraturan tersebut. yaitu untuk merr-
Ddaftarkan tanah yang digadaikannya itu. Jadi, pada praktek- 

nya mereka masih banyak yang mengadakan transaksi gadai, 
tapi tanah yang digadaikannya itu tidak terlalu luas dan 
para penjual gadai pada umumnya ekonominya lemah , berpen- 
didikan rendah, sehingga mereka kurang mengerti akan arti 
pentingnya tanah di dalam kehidupannya sehingga dengan mu- 
dahnya mereka mengalihkan hak atas tanahnya dengan begitu 
saja tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Oleh karena 
itu'dapat disi.upulkan. bahv/a tidak didaftarkaanya tanah yang 
digadaikannya itu disebabkan karena kurang pengetahuan alan 
arti pentingnya pendaftaran tanah yangda*pat mengakibatkan 
resiko atau sengketa dikemudian hari, karena kedudukan dari 
transaksi gadai kurang kuat. Dan faktor penyebab lainnya 
yaitu besarnya biaya biaya untuk mengadakan pendaftaran 
blla dibandingkan dengan luas tanah yang digadaikan tidak 
seinbang ,dan juga sifat dari warga desa tersebut yang se-

.-'iVav/ancara dengan V/akil Camat Kunjang Kabupaten Kediri, 
tanggal-11 Pebruari 1)37.
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lalu ingin bukti terlebih dahulu /oaru mereka .r.au mentaati 
peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 PP No.
10 ^ahun 1961, yaitu bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas 
tanah, menggadaikan tanah, meminjarnkan dengan hak atas tanah 
sebagai tanggungannya, harus dibuktikan dengan suatu akta 
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Tetapi dalam pelaksanaannya transaksi gadai tanah per-
t

tanian ini hanya dilakukandi; hadapan kepala desa saja dengan 
disaksikan oleh beberapa saksi, bahkan ada yang secara diam- 
diam tanpa setahu kepala desa. Oleh karena itî  mempunyai kon- 
sekwensi bilamana perjanjian gadai tanah tidak didaftarkan 
di PPAT, maka pembeli gadai hanya mempunyai hak konkurensi 
terhadap kreditur lainnya . Jadi, semua kreditur tidak ada 
yang diistimev/akan dalam pelunasan hutang-hutang debitur 
kepada mereka, tapi masing-masing kreditur mempunyai hak 
yang sama dalam pelunasan hutanS debitur terhadap mereka 
sebanding dengan piutangnya.

Gadai tanah pertanian di Desa Kapi ada yang sudah 
berlangsung tiga tahun, tujuh tahun , sembilan tahun, dua- 
belas tahun, tiga belas tahun, emfcat belas tahun,bahkan ada 
$ang sampai lima belas tahun dan pada umumnya untuk mengakhi- 
rinya pada kenyataannya. meskipun jangka waktu gadai sudah 
melebihi dari tujuh tahun, masih tetap dengan cara menebus 
bila ingin memperoleh kembali tonah pertanian yang telah 
digadaikannya itu, sedang yang tanpa penebusan seperti yang
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dimaksud oleh pasal 7 Undang-undang Nomor % Pr? Tahun I960 
tidok pernah dilaksanakan, waLaupun jangka waktu gadai su
dah berlangsung tahun ternyata si penjual gadai masih belum 
mampu untuk menebusnya, maka tanah tersebut masih ada dalam 
penguasaan pemegang gadai atau pembeli gadai sampai diada- 
kannya penebusan dari pihak pejual gadai. iBahkan ada juga 
yang lebih memprihatinkan lagi keadaannya yaitu, dalam hal 
yang mengerjakan tanah pertanian itu adalah si penjual gadai 
sendiri yang secara fisik tanahnya masih ada dalanr pengua- 
saan penjual gadai dan jangka v/aktunya sudah berlangsung 
lima belas tahun tetapi, tanahnya masih belum juga diserah- 
kan secara mutlak kepada pemiliknya karena masih belum mam
pu untuk menebusnya, disini terlihat adanya pemerasan karena 
disamping harus membayar uang tebusan ia juga dibebani un- 
memberikan separoh dari hasil sawahnya selama tanah yang 
digadaikan itu belum ditebusnya?

Dari data yang saya peroleh selama mengadakan peneli- 
tian ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan sehubungan 
adanya penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang telah 
ditetapkan antara lain;

pertama, mereka yang melakukan transaksi gadai masih 
mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan 
jadi, tidak menggunakan prosedur yang benar;

9V/av/ancara dengan warga Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, tanggal 12 Feoruari, ±987.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 P.P. TAHUN 1960 
DALAM PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA KAPI KECAMATAN 
KUNJANG, KABUPATEN KEDIRI

JUTY RATNANINGSIH



35

kedua,adanya transaksi gadai tanah pertanian yang jang
ka waktunya sudah lebih dari tujuh tahun untuk mendapat- 
kannya kembali tanah yang digadaikan tersebut masih te- 
tap dengan cara menebus;
ketiga, untuk gadai tanah yang jaagka waktunya kurang 
dari tujuh tahun ,maka, besarnya uang tebusan untuk mem- 
peroleh kembali tanah yang digadaikannya itu, ternyata 
dalam prakteknya tidak lebih kecil dari pada uang gadai 
yang diterima seperti yang dimaksud oleh pasal 7(2) UU 
No. % PrP Tahun I960, bahkan besarnya uang tebusannya 
adalah lebih besar dari pada uang gadai semula.karena 
besarnya uang tebusannya itu disesuaikan dengan harga 
emas ketika transaksi gadai diadakan dan ketika diada
kan penebusan.Dari data tersebut dapat diambil kesimpu- 

lan bahwa, pelaksanaan transaksi gadai tanah pertanian di 
Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri belum melaksa- 
nakan ketentuan pasal 7(1) dan (2) UUNo. 56 PrP Tahun I960 
hal ini disebabkan , warga Desa Kapi belum ada yang rnenge- 
nal peraturan tersebut, bahkan perangkafc desa nya pun belum 
paham akan adanya peraturan tersebut sedangkan faktor penye- 
bab lainnya adanya kurang pengetahuan dari warga desa dan 
mereka sifatnya statis dan atau kurang tanggap meskipun, 
telah diadakan penyuluhan dari dinas agraria, karena mere
ka baru mau mentaati suatu.peraturan kalau sudah ada bukti 
yang nyata bahwa hal itu adalah perlu untuk ditaati.

. -xv 
•; •. C\!\ 'J ILAiXC'V

\ t\  n  _____
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Jadi, dalam prakteknya seolah-olah tidak ada peraturan yang 
mengikatnya sehingga mereka merasa beoas dalam melaksanakan 
transaksi gadai tanah pertanian dan untiu itu dapat dika- 
takan bahwa transaksi gadai tanah pertanian yang terjadi 
di Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri masih ae- 
lalui cara yang lama dan untuk .nengakhiri gadai tanah per
tanian pada prakteknya sama dengan ex hukum adat.
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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-

37
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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

kO
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