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ABSTRAKSI 

 Budi Srinastiti, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, September 2013, Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup 
Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian, Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., 
MS. 
 

Gadai tanah pertanian merupakan bentuk hak atas tanah yang bersifat 
sementara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dari UUPA. Sementara 
sebelum dihapus gadai tanah ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 
Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pelaksanaan pasal 
tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap adanya permasalahan yang timbul. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi gadai tanah 
pertanian menurut perundang-undangan tentang gadai tanah pertanian dan 
perlindungan hukum penggadai gadai tanah pertanian terkait Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004. 

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gadai 
tanah pertanian. Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan 
cara sistem kartu yang kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan hal yang penting dalam bidang perekonomian. Tanah 

dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, diusahakan atau dikerjakan, dan 

obyek dalam kegiatan ekonomi. Orang-orang di kota akan lebih banyak 

menggunakan tanah untuk tempat tinggal atau obyek dalam kegiatan ekonomi 

daripada dikerjakan. Sementara orang desa lebih banyak mengerjakan tanahnya 

dengan menanami tanaman-tanaman untuk dipanen. 

Tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Hukum di Indonesia 

mengatur Hak Tanggungan yang mengatur hukum hutang piutang dengan jaminan 

tanah. Hak tanggungan ini perlu didaftarkan dan kepemilikan atas tanah jaminan 

tersebut tidak berpindah. Pelunasan hutang dan jatuh tempo akan menghapuskan 

hak tanggungan. Jika hutang dilunasi maka hak tanggungan akan diroya 

sementara jika hutang telah jatuh tempo maka obyek jaminan akan dilelang untuk 

membayar hutang tersebut. 

Hak gadai tanah pertanian adalah jalan lain untuk memperoleh uang 

dengan obyek tanah seperti hak tanggungan. Secara garis besar hak tanggungan 

dengan gadai tanah pertanian hampir sama dimana seseorang membutuhkan uang 

dan menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan uang tersebut. Tetapi antara gadai 

tanah dan hak tanggungan terdapat perbedaan yang mencolok yaitu pada 

penguasaan obyek tanah. Obyek tanah dalam hak tanggungan tidak berpindah 
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kekuasaan sementara obyek tanah dalam gadai tanah kekuasaannya berpindah ke 

orang yang memberi uang. 

Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa gadai tanah ini telah diintegrasi ke 

dalam UUPA, maka pengaturannya telah ditetapkan di dalam UUPA . Gadai tanah 

pertanian pengaturannya pertama dapat dilihat dalam UUPA pasal 16 ayat 2 dan 

pasal 53, pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian (L.N. 1960 No. 174 T.L.N. No. 2117). 

Pasal 16 ayat 2 dan pasal 53 UUPA menjelaskan bahwa gadai tanah 

merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara. Sedangkan pasal 7 Undang-

Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

menjelaskan tentang batas waktu gadai yang selengkapnya berbunyi: 

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai 
berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum 
berlangsung 7 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: 

(7+ 1) – waktu berlakunya hak gadai 
X Uang  Gadai 

7 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 
tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang 
diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini. 
 

Gadai tanah tersebut seperti dibilang masih digunakan karena proses 

yang cepat dan mudah. Gadai tanah banyak digunakan oleh orang-orang 

dipedesaan karena mereka tidak mau prosesnya lama dan harus mengurus surat-
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surat seperti pada hak tanggungan. Gadai tanah dilakukan hanya dengan 

perjanjian lisan (jarang sekali dilakukan dalam bentuk tertulis) yang dilakukan 

dihadapan kepala desa dan saksi. Proses yang demikian membuat orang-orang 

desa lebih suka melakukannya disaat ada keperluan uang mendadak dan tidak 

kehilangan kepemilikan atas tanahnya. 

Pelaksanaan gadai tanah yang tidak menggunakan perjanjian secara 

tertulis sebenarnya akan menimbulkan resiko dikemudian hari. Resiko yang akan 

banyak terjadi adalah perebutan kepemilikan tanah obyek gadai. Kasus gadai 

tanah banyak terlihat dalam banyak putusan Mahkamah Agung. Salah satu 

putusan Mahkamah Agung yang mengenai gadai tanah adalah Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 secara garis besar 

permasalahan yang terjadi adalah ketika ayah penggugat mempunyai utang 

kepada ayah tergugat. Ayah penggugat kemudian menjaminkan tanahnya kepada 

ayah tergugat untuk melunasi hutangnya. Tanah tersebut ternyata dikuasai dan 

dikerjakan oleh ayah tergugat sampai tergugat sendiri. Penguasaan dan 

pengertjaan tanah tersebut merupakan pengertian dari gadai tanah pertanian. 

Tanah yang tidak dikembalikan oleh tergugat membuat penggugat mengajukan 

gugatan ke pengadilan. 

Melihat dari permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut 

terlihat ketiadaan perlindungan terhadap pemberi gadai tanah pertanian. 

Seharusnya walaupun gadai tanah merupakan hak atas tanah yang bersifat 

sementara, pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Sehingga 
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permasalahan pertanahan juga tidak semakin banyak dan para pihak mendapat 

perlindungan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian dalam tesis ini akan 

membahas tentang perlindungan hukum terhadap penerima dan pemberi gadai 

tanah pertanian terkait peraturan pendaftaran tanah dan penetapan luas tanah 

pertanian. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana eksistensi gadai tanah pertanian menurut perundang-undangan 

tentang gadai tanah pertanian? 

2. Bagaimana perlindungan hukum penggadai gadai tanah pertanian terkait 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah : 

1. Untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan gadai tanah pertanian 

menurut perundang-undangan tentang gadai tanah pertanian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum penggadai gadai 

tanah pertanian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain: 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGUASAAN GADAI TANAH … BUDI SRINASTITI 

1. Bagi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya, selaku pencetak praktisi-praktisi hukum di bidang pertanahan, 

sebagai sumbangsih pemikiran akademis dalam perkembangan hukum 

pertanahan nasional. 

2. Bagi pejabat yang bersangkutan, selaku pelaksana atau pembuat kebijakan 

dalam hukum pertanahan, sebagai masukan dalam menjalankan jabatannya 

disettai dengan rasa tanggung jawab serta konsistensi atas kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat memberikan masukan atau studi 

perbandingan dalam meneliti problematika pertanahan khususnya yang 

berhubungan dengan pengaturan gadai tanah pertanian. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan umum tentang hak gadai 

1. Hak Gadai Menurut Hukum Adat 

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah 

tergantung dari struktur masyarakat hukum adat yang merupakan pendukung dari 

dilaksanakannya hukum adat yang dimaksud dalam proses kehidupan mereka. 

Hukum adat secara keseluruhan juga adalah merupakan pendukung dari 

infrastruktur masyarakat hukum adat bersangkutan dan sekaligus juga merupakan 

dasar kewenangan bagi masyarakat untuk bertindak dalam proses hukum. Hukum 

adat di suatu pihak dengan masyarakat hukum adat terdapat suatu hubungan yang 

bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 
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Van Vollenhoven mengemukakan bahwa “Untuk mengetahui hukum, 

maka adalah perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun juga 

sifatnya dan susunan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh 

hukum itu hidup sehari-hari.”1 

Hukum adat yang berkaitan dengan tanah, dikenal adanya lembaga gadai, 

merupakan lembaga yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Oleh karena 

itu, dalam mempelajari hukum adat akan dikenal istilah gadai tanah. 

Istilah gadai tanah ini berasal dari pendapat Van Vollenhoven, hal ini 

dikemukakan oleh Ter Haar sebagai berikut: 

Perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk 
menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si 
penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri 
dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama, maka 
perjanjian (transaksi) sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan 
konsekuensi dinamakan gadai tanah (sawah) grond (sawah) –
verponding.2 

Pendapat Ter Haar di atas memberikan kesimpulan bahwa gadai tanah 

adalah suatu transaksi (penyerahan) tanah kepada pihak lain (pemegang/penerima 

gadai) dengan menerima sejumlah uang pembayaran dengan tunai, dengan 

perjanjian, bahwa pemberi gadai (yang menyerahkan atau yang mempunyai tanah) 

berhak menarik tanah itu dengan jalan menebus pembayaran di atas. 

Timbullah bagi pemegang gadai suatu hak akibat gadai itu untuk menarik 

segala manfaat baginya dari tanah itu, ia hanya berkewajiban mengembalikan 

tanah itu kepada pemberi gadai. Gadai tanah mempunyai suatu dasar, bahwa 

                                                           
1 Ter Haar, terjemahan dari Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal 15. 
2 Ibid, hal 93. 
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pemegang gadai tidak dapat menuntut hutang gadai itu dalam hal tidak ditebus 

oleh pemberi gadai, sebab pokok transaksi di sini adalah tanah dan bukan tanah. 

Penyerahan tanah kepada orang lain merupakan hal terpenting dalam gadai 

tanah ini, jadi bukan hutang piutang. Uang tersebut tidak dapat ditagih melalui 

peradilan kalau yang bersangkutan tidak dapat menebus kembali tanahnya.3 

Hak gadai ini pada dasarnya timbul dikarenakan kebutuhan seseorang akan 

uang yang tidak dapat ditunda, sehingga apabila tidak dapat memperoleh 

pinjaman uang, maka dilakukan transaksi ini. Transaksi ini mulai terjadi pada 

waktu si pemilik tanah sudah menerima uang tunai dan sebagai gantinya maka 

diserahkan tanahnya kepada pihak pemberi uang yang kemudian disebut dengan 

pemegang gadai dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak 

pemegang gadai. 

Hak gadai ini terdapat di seluruh Indonesia dengan istilah berbeda-beda, 

misalnya di Sunda disebut dengan istilah “ngajual akad”, di Jawa disebut “adol 

sende”, di Minangkabau disebut “menggadai”, di Kalimantan disebut ”menjual 

jaja”. 

Masalah gadai di Indonesia pada umumnya tidak ada perbedaan yang 

prinsipil, perbedaan tak berarti terletak pada pelaksanaannya saja. Beberapa 

contoh dari gadai tanah pertanian dibeberapa daerah di Indonesia adalah sebagai 

berikut:4  

Di Aceh dalam perjanjian terdapat secara formil “penawaran dan 
penerimaan” (ijab kabul) yang berasal dari agama Islam; di 
Minangkabau ada kebiasaan bahwa bagi pemegang gadai setiap 

                                                           
3Sudikno Mertokusumo, Perundang-Undangan Agraria, Indonesia, Liberty,  Yogyakarta, 

1982, hal 27. 
4 Ter Haar, terjemahan dari Soebakti Poesponoto, Op. cit, hal 117-118. 
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tahunnya menyampaikan hadiah berupa padi kepada yang menjual 
gadai; di Batak haruslah perjanjian itu, seperti segala perjanjian 
yang penting, dilaksanakan di atas nasi yang masih panas, pula 
dengan penetapan batas-batasnya. 

Transaksi gadai ini di dalam hukum adat adakalanya dilakukan dengan 

Kepala Persekutuan/Pamong Desa agar mendapat perlindungan hukum dan agar 

perbuatan hukum itu dianggap terang. Uang saksi diberikan atas bantuan Kepala 

Persekutuan/Pamong Desa. Ikut sertanya Kepala Persekutuan/Pamong Desa ini 

dalam suatu perjanjian gadai tidaklah menjadi syarat mutlak bagi syahnya 

perjanjian itu. 

a. Subyek dan Obyek Hak Gadai 

Subyek atau para pihak dalam hak gadai menurut hukum adat 

terdiri dari si penjual (penggadai, pemberi gadai, pemilik tanah) dan 

pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadai).5 

Subyek hak gadai selanjutnya akan disebut sebagai pemberi gadai dan 

penerima gadai. Obyek dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang 

merupakan milik dari pemberi gadai. 

b. Hak Penerima Gadai 

Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:6 

1. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan: 
1.1. Tidak boleh menjual lepas7 tanah itu kepada orang lain; 
1.2. Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya 

(jual tahunan); 

                                                           
5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung, 1982, hal 138. 
6 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 29 
7 Hasil wawancara dengan pegawai BPN. Jual lepas dengan jual beli tidak ada bedanya. 

Keduanya baru akan berbeda ketika jual lepas terdapat perjanjian awal gadai tanah pertanian yang 
menentukan ketentuan lain, misal: masalah nilai jual yang harus dibayar dari tanah yang 
digadaikan tersebut. 
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2. Mengoperkan gadai (doorverpanden) ataupun menggadaikan 
kembali/menggadaikan di bawah harga (oververpanden) tanah tersebut 
kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat 
memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya; 

3. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro 
dan sejenisnya. 

c. Waktu dan Hak Menebus Hak Gadai Tanah 

Waktu dan hak menebus hak gadai tanah, sebagai berikut: 

1. Jika tidak ada persetujuan suatu apa (dalam hal gadai tanah) maka hak 

menebus tetap ada di tangan pemilik tanah dan beralih kepada waris-

warisnya, begitu juga kewajiban membuka kemungkinan ditebus 

kembali tanah itu beralih ke ahli waris penerima gadai.8 

2. Jika ada persetujuan mengenai tempo hak gadai kebanyakan 

ditambahkan syarat, bahwa bila dalam tempo itu tidak ditebus, maka 

tanahnya jatuh menjadi hak milik (yang tidak dapat ditebus lagi) si 

pembeli gadai.9 

3. Untuk tanah yang diusahakan harus diperhatikan hal sebagai berikut:10 

3.1 Untuk tanah sawah, jika yang mengerjakan sawah itu pemegang 
gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali 
tanah gadai setelah tanaman dipanen, atau hak ketam (memungut 
hasil tanaman) tetap berada pada pemilik tanaman atau 
penggarap tanaman itu, kecuali disepakati kedua pihak bahwa 
penggadai mengganti kerugian yang diminta pemegang gadai 
atau penggarap. 

3.2 Untuk tebat atau tanah perikanan yang diusahakan penggadai 
harus memberi kesempatan bagi pemegang gadai atau pengusaha 
perikanan untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil 
kembali bibit ikannya; demikian pula untuk kebun buah-buahan 
kesempatan panen bagi pemegang gadai atau penggarapnya 
harus diberikan. 

                                                           
8 Ter Haar, terjemahan dari Soebakti Poesponoto,Op. cit, hal 115. 
9  Ibid. 
10 Hilman Hadikusuma, op. cit, hal 17. 
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Waktu penebusan gadai ditentukan oleh pemberi gadai, tanpa ada 

batas lampau dan hak menebus ini boleh berpindah kepada ahli-ahli waris 

dari pemberi gadai. Oleh karena penebusan tanah tergantung pada 

kemauan yang menggadaikan tanah, maka banyak kejadian gadai yang 

berlangsung bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pemberi gadai 

tidak mampu menebus tanahnya kembali, sehingga tidak jarang terjadi 

tanah digadaikan terus menerus dikerjakan oleh ahli waris penerima gadai. 

Pemberi gadai senantiasa dapat menebus tanah yang digadaikan 

itu, sekalipun tanah itu tidak lagi berada di tangan penerima gadai. Tanah 

yang digadaikan itu tidak bisa menjadi hak milik orang lain, akan tetapi 

tetap menjadi milik pemberi gadai kecuali dengan persetujuan dan 

keputusan hakim. 

Hukum adat di seluruh Indonesia menentukan bahwa hak menebus 

dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampaunya 

waktu.11 Selama itu pula penerima gadai menguasai tanah itu dan 

dipegangnya tanah itu selaku penerima gadai. 

d. Sifat Hubungan Gadai 

Sifat hubungan gadai tanah adalah sebagai berikut:12 

1. Transaksi jual gadai tanah bukanlah perjanjian utang piutang dengan 
tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak 
menagih uangnya dari penjual gadai; 

2. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual gadai. Hak 
menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahliwarisnya; 

3. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh pembeli gadai, dalam hal 
transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut oleh 

                                                           
11 Budi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 1984, hal 299. 
12 Iman sudiyat, loc. cit. 
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si penjual gadai sendiri, dengan janji: jika si penjual (merangkap 
penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat 
ditagih kembali oleh si pembeli (merangkap penguasa atas tanah yang 
kini berfungsi rangkap menjadi obyek gadai dan sekaligus obyek sewa 
pula). 

e. Mengembalikan Tanah 

Tanah yang digadaikan pemberi gadai, dikembalikan oleh penerima 

gadai dengan melihat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:13 

1. Tanah harus dikembalikan dalam keadaannya di waktu penebusan; 
2. Kenaikan harga tanah/perbaikan-perbaikan yang sudah dikerjakan 

tidak mendapat ganti; 
3. Tanaman-tanaman berumur lebih dari 1 tahun yang ditanam tidak 

seijin si penjual gadai menjadi miliknya tersebut berakhir ini bila tidak 
sudah diambilnya di waktu pengembalian tanah, itupun bilamana 
(sebagaimana di kalangan orang-orang Batak) menurut aturannya si 
penjual gadai tidak kehilangan haknya menebus karena ia diam-diam 
membiarkan saja ditanamkannya dan bertumbuhnya pohon-pohonan 
serupa itu; 

4. Kerusakan tanah yang memang diperbuat dengan niat jahat harus 
diganti kerugiannya untuk si penjual gadai; 

5. Pada saat uang gadai diterima kembali, pada saat itu juga berakhirlah 
hak si pembeli gadai; 

6. Penjual gadai memberitakan penebusan kembali ini kepada Kepala 
Dusun. 
 

2. Gadai Menurut UUPA dan Peraturan Pelaksananya 

Gadai tanah pertanian diatur pertama kali dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia pada UUPA pasal 16 ayat 1 huruf h jo pasal 53. Pasal UUPA 

tersebut menyatakan bahwa gadai tanah termask dalam hak atas tanah yang 

bersifat sementara. Gadai tanah yang merupakan hak atas tanah bersifat sementara 

dikarenakan adanya unsur yang melanggar asas dari UUPA. Sifat sementara dari 

hak gadai tanah tersebut berarti bahwa gadai tanah ini akan dihapuskan. 

                                                           
13 Ter Haar, terjemahan dari Soebakti Poesponoto, op. cit, hal 116-117. 
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Hukum agraria nasional memberikan pengertian terhadap hak gadai yang 

tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

angka 9a sebagai berikut: 

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang 
dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang 
kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu 
tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi 
(pemegang gadai)". Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak 
pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang 
tersebut.14 

Berdasarkan pasal 53 UUPA yang menentukan gadai tanah sebagai hak 

atas tanah yang bersifat sementara, maka diadakan ketentuan tentang 

pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan, yaitu Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam pasal 

7 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai 
berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum 
berlangsung 7 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: 

(7+ 1) – waktu berlakunya hak gadai 
X Uang  Gadai 

7 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 
tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang 
diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini. 

Pelaksanaan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut ternyata masih memerlukan 
                                                           

14 C.S.T. Kansil, loc. cit. 
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pedoman, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 

Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. 

Hak gadai ini asalnya merupakan hukum adat, karenanya gadai hanya 

berlaku bagi orang-orang warga negara Indonesia saja. Hal tersebut terjadi 

sebelum berlakunya UUPA. Setelah UUPA berlaku, harus diperhatikan pasal 9 

ayat (2) yang berbunyi ” Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun 

wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas 

tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya”. Pasal tersebut meniadakan perbedaan antara warga negara 

Indonesia asli dan keturunan asing dalam memperoleh sesuatu hak atas tanah, tapi 

tidak bagi orang asing dan badan-badan hukum.15 

A. Subyek dan Obyek Hak Gadai Tanah 

Subyek dan obyek hak gadai menurut UUPA dan peraturan-peraturan 

pelaksananya sama dengan yang diatur dalam hukum adat. Subyek dari hak gadai 

tanah terdiri dari pemberi gadai dan penerima gadai atau penerima gadai atau 

penguasa tanah gadai. Obyek dari hak gadai tanah dalam UUPA dan Peraturan-

peraturan pelaksananya juga sama dengan obyek yang diatur dalam hukum adat 

yaitu tanah pertanian. 

B. Sifat-Sifat dan Ciri-Ciri Hak Gadai Tanah 

Sifat dan ciri hak gadai tanah antara lain:16 

1. Hak gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu 
akan hapus. Hak gadai berakhir kalau dilakukan penebusan oleh 
yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan 

                                                           
15 Budi Harsono, op. cit, hal 303. 
16 Budi harsono, op. cit, hal 199-300. 
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itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, 
artinya ia tidak dapat dipaksa untuk menebusnya. Hak untuk 
menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu ataupun 
meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggal 
dunia hak untuk menebus beralih kepada ahliwarisnya. 

2. Hak gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. 
Jika pemegang gadai meninggal dunia maka hak tersebut beralih 
kepada ahliwarisnya; 

3. Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya. 
Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagi-
hasilkan tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa orang 
ketiga, tetapi bisa juga pihak pemilik tanah sendiri. Pemegang 
gadai bahkan berwenang juga untuk menggadaikan tanahnya itu 
kepada pihak ketiga, tanpa perlu meminta ijin atau 
memberitahukannya kepada pemilik (menganakgadaikan atau 
Londerverpanden). Perbuatan ini tidak mengakibatkan putusnya 
hubungan gadai dengan pihak pemilik. Dengan demikian maka 
tanah yang bersangkutan terikat pada dua hubungan gadai; 

4. Hak gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat 
“dialihkan” kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan 
gadai yang semula menjadi putus dan digantikan dengan 
hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu 
(memindahkan gadai atau doorverpanden); 

5. Hak gadai tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan 
kepada pihak lain; 

6. Selama hak gadainya berlangsung maka atas persetujuan kedua 
belah pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai); 

7. Sebagai lembaga maka hak gadai pada waktunya akan dihapus; 
8. Hak gadai termasuk golongan hak atas tanah yang didaftar 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. 

Pada point nomor 8 yang menyatakan bahwa hak gadai termasuk 

golongan hak atas tanah yang didaftar tidaklah berlaku sekarang. Tidak 

berlakunya dikarenakan peraturan yang mengaturnya telah disempurnakan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut 

hak gadai tanah bukanlah termasuk obyek hak atas tanah yang harus didaftar. Jadi 

sejak berlakunya peraturan tersebut hak gadai tanah tidak lagi harus didaftar. 
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C. Jangka waktu gadai tanah pertanian 

Jangka waktu gadai tanah pertanian ini diatur sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menetapkan jangka waktu 

selama 7 tahun. 

2. Jika terjadi pendalaman gadai, jangka waktu 7 tahun dihitung sejak 

uang gadainya ditambah.17 

3. Jika terjadai pemindahan hak gadai kepada orang lain, jangka waktu 7 

tahun itu dihitung sejak terjadinya pemindahan gadai tersebut.18 

4. Jika terjadi penganakgadaian, jangka waktu 7 tahun dihitung sejak 

gadai yang pertama di adakan.19 

D. Hapusnya gadai tanah 

Hak gadai tanah ini akan hapus atau berakhir dengan hal-hal sebagai 

berikut:20 

1. Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanahnya 
2. Bagi tanah pertanian, hak gadai berakhir setelah berlangsung 7 tahun tanpa 

uang tebusan 
3. Atas dasar putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan “milik 

beding”21 
4. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum 
5. Tanahnya musnah 

 

                                                           
17 Budi harsono, op. cit, hal 301 
18 Ibid. 
19 Ibid, hal 302. 
20 Toyib Sugianto, Hukum Agraria, Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 87. 
21Ibid. Milik beding adalah kemungkinan diadakan perjanjian gadai dengan suatu syarat, 

bahwa setelah berlangsung selama waktu tertentu pihak pemilik tanah diwajibkan untuk 
melakukan penebusan. Perjanjian yang demikian ini, disertai dengan sanksi bila dalam waktu yang 
ditentukan tidak ditebus oleh si pemilik, maka tanahnya menjadi milik pemegang gadai. 
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E. Penebusan dalam gadai tanah 

Penebusan kembali tanah gadai tersebut, tergantung pada pembayaran dari 

pemberi gadai. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengatur jika 

gadai telah terjadi selama 7 tahun maka tanah gadai harus dikembaliakan kepada 

pemberi gadai tanpa membayar uang gadai sepeserpun. Jika sebelum 7 tahun 

pemberi gadai ingin menebus tanahnya maka pemberi gadai harus membayar 

dengan perhitungan yang ada di pasal 7 tersebut. 

 Apabila pada waktu penebusan ada perbedaan yang besar antara nilai 

rupiah, pada waktu gadai diadakan dan pada saat dilakukan penebusan, cara 

penyelesaiannya penebusan berpedoman pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri 

Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Gadai, maka uang gadai yang dimaksud dalam pasal  7 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

dinilai kembali dengan dasar harga emas atau beras pada waktu itu, dengan 

ketentuan bahwa resiko daripada perubahan nilai rupiah tersebut ditanggung 

bersama oleh penggadai dan pemegang gadai.  

 
F. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum dan pendekatannya 

dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) 
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dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan konseptuan (conseptual 

approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.22 Pendekatan kasus (case approach) 

dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang 

penulisan tesis ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan gadai tanah pertanian dalam hal ini yaitu: 

a) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

b) Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian; 

c) Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan 

Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; 

d) Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang 

Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi 

Gadai Tanaman Keras; 

                                                           
22 Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 

hal. 93. 
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e) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. 

f) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

berupa berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam 

berbagai literatur, jurnal ilmiah, bahan perkuliahan, artikel dari media cetak 

maupun internet yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 

c. Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sistem kartu. Sistem 

kartu ini mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai ikhtisar, kutipan, dan  ulasan. 

Cara sistem kartu ini membuat bahan hukum diseleksi berdasarkan klasifikasi 

prioritas dengan masalah yang ada dan dipilah-pilah sesuai dengan sistematika 

penulisan sehingga diharapkan akan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas 

terhadap permasalahan yang ada. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data 

yang sudah terkumpul yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder, kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi, artinya data 

yang telah diperoleh tersebut dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan secara sistematika. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar tesis ini memenuhi syarat sebagai karya tulisa ilmiah serta untuk 

memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi tesis ini, maka perlu 

dipaparkan sebuah pertanggungjawaban sistematika. Sistematika dalam penulisan 

tesis ini terbagi menajdi 4 (empat) bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub 

bab- sub bab. 

BabI merupakan pendahuluan, yaitu berisi tentang uraian singkat dari isi 

tulisan ini guna memberikan gambaran kepada pembaca tentang topik apa yang 

akan dibahas dalam karya tulis ini dengan memberikan acuan terarah mengenai 

permasalahan yang akan dibahas. Bab 1 ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber bahan 

hukum, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, dan analisa bahan 

hukum, yang terakhir dalam bab ini diberikan sitematika penulisan. 

Bab II akan membahas mengenai eksistensi gadai tanah pertanian menurut 

perundang-undangan tentang gadai tanah pertanian. 

Bab III akan membahas perlindungan hukum pemberi gadai tanah 

pertanian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomer 2343 K/Pdt/2004. 

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari uraian 

bab II dan bab III dan  dalam bab ini juga diuraikan saran yang relevan terhadap 

pokok permasalahan yang mungkin bermanfaat terhadap permasalahan yang ada. 
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BAB II 

EKSISTENSI GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERUNDANG-

UNDANGAN TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN 

 

 Eksistensi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti hal berada atau 

keberadaan.23 Menurut arti eksistensi tersebut maka makna atau arti dari eksistensi 

gadai tanah pertanian adalah keberadaan gadai tanah pertanian. Gadai tanah 

pertanian pada mulanya diatur menggunakan hukum adat yang kemudian setelah 

adanya UUPA tetap dipertahankan menjadi hak atas tanah yang bersifat 

sementara. “Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 hak 

gadai atas tanah pertanian terkena ketentuan pasal 7. Dengan demikian maka hak-

hak gadai itu dikonversinya tidak berubah”24. Konversi yang terjadi pada gadai 

tanah ini berarti pengaturan tentang gadai tanah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Jadi, eksistensi gadai tanah pertanian ini dapat kita lihat dari 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai tanah pertanian.  

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang gadai tanah tersebut adalah 

UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria), Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 

10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 

56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras, Instruksi Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang 

                                                           
23 Ahmad Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  Reality Publisher, Jakarta, 2006 
24 Budi Harsono, op. cit, hal 304. 
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Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang 

Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai 

Tanaman Keras, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. Peraturan-peraturan yang 

mengatur adanya gadai tanah pertanian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi 

gadai tanah pertanian ada dan diakui. 

Gadai tanah pertanian tidak diatur secara utuh di dalam peraturan-

peraturan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut hanya beberapa pasal saja yang 

mengatur tentang gadai tanah. Pengaturan tentang gadai tanah yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pengakuan gadai tanah sebagai hak atas tanah yang bersifat sementara 

2) Jangka waktu gadai tanah 

3) Sanksi pelanggaran terhadap jangka waktu 

4) Pelaksana gadai tanah 

5) Pendaftaran 

6) Penambahan obyek gadai tanah 

7) Menggadai terus 

8) Proses penyelesaian 

9) Hak membeli tanah gadai 
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1. Gadai tanah pertanian menurut UUPA (L.N. Tahun 1960 No. 104 T.L.N. 

No. 2043) 

Gadai tanah pertanian merupakan hak yang telah dikenal dan dilakukan 

sebelum adanya peraturan nasional tentang tanah. Gadai tanah sama halnya 

dengan hak eigendom, opstal, erpacht, dan hak-hak lain merupakan hak yang 

belum diatur dalam peraturan tertulis. Setelah adanya reforma agraria semua hak-

hak tersebut dikonversi ke dalam hak-hak yang diatur dalam peraturan nasional 

yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria(UUPA). Konversi tersebut adalah hak eigendom dikonversi 

menjadi hak milik, hak opstal dikonversi menjadi hak guna bangunan, hak erpacht 

dikonversi menjadi hak guna usaha, sementara hak gadai tanah pertanian tetap 

dipertahankan menjadi gadai tanah pertanian sesuai dengan pasal 16 UUPA. 

Gadai tanah di dalam UUPA, sesuai dengan penjelasan di atas, diatur di 

dalam pasal 16 ayat 1 UUPA jo pasal 53 UUPA. Pasal-pasal tersebut tidak 

menjelaskan secara jelas tentang gadai tanah pertanian. Pasal-pasal tersebut hanya 

menyatakan bahwa gadai tanah merupakan hak atas tanah dan merupakan hak atas 

tanah yang bersifat sementara. 

Pasal 16 ayat 1 berbunyi Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam 

pasal 4 ayat 1 ialah: 

a. Hak milik, 
b. Hak guna-usaha, 
c. Hak guna-bangunan, 
d. Hak pakai, 
e. Hak sewa, 
f. Hak membuka tanah 
g. Hak memungut-hasil-hutan, 
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h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan undang0undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53. 

 

Pasal 53 ayat (1) berbunyi “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 

dimaksudkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-

hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi 

sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut 

diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”. 

Gadai tanah pertanian bersifat sementara25 karena sifat-sifatnya 

bertentangan dengan UUPA. Hal yang bertentangan dengan sifat gadai tanah ini 

adalah asas pada 10 UUPA. Pasa 10 ayat 1 UUPA berbunyi “Setiap orang dan 

badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan 

mencegah cara-cara pemerasan”.  

Gadai tanah pertanian ini bertentangan dengan asas dalam pasal 10 ayat 1 

UUPA karena gadai tanah pertanian mengandung cara-cara pemerasan. Cara-cara 

pemerasan yang ada dalam gadai tanah ini berkaitan dengan pengembalian tanah 

gadai. Pengembalian tanah gadai dalam gadai tanah pertanian menurut hukum 

adat adalah ketika pemberi gadai mengembalikan uang gadai yang telah 

diterimanya dari penerima gadai. Sementara penerima gadai menguasai tanah 

gadai dan mengerjakan untuk mengambil hasil dari tanah gadai tersebut. Penerima 

gadai yang telah mendapat hasil dari tanah gadai masih menuntut pembayaran 

                                                           
25  Sifat sementara maksudnya adalah dimana eksistensinya dari hak yang dimaksud akan 

dicabut, untuk sementara waktu tetap diakui karena masih dipergunakan di masyarakat. 
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uang gadai secara penuh inilah yang merupakan cara yang bertentangan dengan 

pasal 10 ayat 1 UUPA karena mengandung unsur pemerasan. 

Selain persoalan pengembalian tanah gadai persoalan besarnya uang gadai 

juga menimbulkan praktik pemerasan. Besarnya uang gadai tanah pastinya akan 

bergantung pada jumlah uang yang dibutuhkan pemberi gadai tidak tergantung 

dari keadaan tanah gadainya. “Oleh karena itu, tidak jarang tanah yang subur 

digadaikan dengan uang gadai yang rendah”26. 

Gadai tanah yang memiliki unsur pemerasan yang notabene27 bertentangan 

dengan UUPA ini seharusnya tidak diatur dan dihapuskan. Tetapi karena gadai 

tanah pertanian ini masih banyak dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat 

sementara belum ada penggantinya maka gadai tanah pertanian tetap diakui dan 

diatur. Oleh karena itu gadai tanah digolongkan dalam hak atas tanah yang 

bersifat sementara. 

Unsur gadai tanah yang masih mengandung pemerasan tersebut harus 

diatur lebih lanjut agar unsur pemerasannya dapat diminimalkan. UUPA tidak 

mengatur lebih lanjut tentang gadai tanah. Pengaturan lebih lanjut mengenai gadai 

tanah pertanian akan diatur didalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

 
 
 

                                                           
26  Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian 
27  Notabene sama artinya dengan tidak lain 
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2. Gadai tanah pertanian menurut undang-undang nomor 56 prp tahun 

1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (L.N. Tahun 1960 No. 174, 

T.L.N. No. 2117) 

Gadai tanah pertanian dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur dalam pasal 7. Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 56 

Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini menjelaskan tentang 

pelaksanaan pengembalian gadai tanah pertanian. Pasal ini menjelaskan jangka 

waktu dan cara untuk menebus tanah yang digadaikan dengan perhitungan lama 

berlangsungnya dengan besar uang gadai. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai 
berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum 
beralangsung 7 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: 

(7+1) – waktu berlakunya hak gadai 
X Uang  Gadai 

7 
Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 
tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga tehadap hak gadai yang 
diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini. 

Pasal tersebut jelas menentukan masa pengembalian gadai tanah tanpa 

membayar sepeserpun adalah 7 tahun. Waktu 7 tahun ini didapat atas dasar 

perhitungan rata-rata hasil panen dan sudah ditambah dengan bunga yang layak 
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seperti pada penjelasan umum nomor 9b kalimat ke-6 dan 7 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut: 

Menurut perhitungan maka uang gadai rata-rata sudah diterima 
kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 
sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10%). 
Berhubungan dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah-tanah yang 
sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah-tengah di antara 5 dan 10 
tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya tanpa 
kewajiban untuk membayar uang tebusan. 

Sementara faktor 1 pada (7+1) adalah “dimaksud sebagai ganti kerugian, 

bila gadainya tidak berlangsung sampai 7 tahun”28. Faktor tersebut membuktikan 

adanya kepedulian terhadap penerima gadai agar ekspektasi keuntungannya 

menggarap selama 7 tahun tanah gadai tidak terlalu tidak tercapai. Bagaimanapun 

penerima gadai telah membantu pemberi gadai dengan menyediakan sejumlah 

uang dalam waktu yang singkat untuk pemberi gadai. Oleh karena itu jika gadai 

tanah pertanian tidak berlangsung selama 7 tahun29, maka undang-undang 

memberikan gati rugi selama 1 tahun di dalam faktor 1 tersebut. 

Penebusan sebelum waktu 7 tahun bisa dilakukan oleh pemberi gadai 

dengan cara membayar uang tebusan dengan rumus pada pasal 7. Sebagai contoh 

untuk memperhitungkan uang tebusan tersebut sebagai berikut: si A 

menggadaikan tanah miliknya kepada si B dengan uang gadai sebesar Rp. 

14.000.000,- maka saat 3 tahun gadai telah berlangsung dan pemberi gadai ingin 

menebusnya, uang tebusannya yaitu: 

 

 

                                                           
28 Penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
29  Tidak berlangsung 7 tahun karena tanah gadai ditebus oleh pemberi gadai sebelum 

waktu 7 tahun 
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(7+1) – waktu berlakunya hak gadai 
X Uang  Gadai 

7 
8 - 3 

X 14.000.000 = 10.000.000 
7 

Jadi, uang tebusan yang harus dibayar si A adalah sebesar Rp.10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah). Hasil panen selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali 

angsuran @ Rp.200.000,- ditambah bunganya. Maka A telah melunasi uang gadai 

karena hasil panen selama 3 tahun dan pembayaran uang tebusan dianggap telah 

melunasi besar uang gadai beserta bunganya. Pembayaran uang tebusan tersebut 

berarti menghentikan hubungan gadai tanah pertanian antara si A dengan si B 

sehingga B harus mengembalikan tanah gadai kepada si A. 

Pelaksanaan gadai tanah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 

Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian seharusnya dipaksakan 

oleh pembuat Undang-Undang. Pemaksaan ini terlihat dari adanya sanksi terhadap 

orang yang melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

yang dituangkan kedalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 56 Prp. 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda 
sebanyakbanyaknya Rp. 10.000,-: 

a. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4; 
b. barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 

7 (1); 
c. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) 

atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2). 
(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 
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Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian ternyata hanya mengatur sanksi terhadap orang yang tidak 

mengembalikan tanah yang digadaikan telah berlangsung 7 tahun setelah undang-

undang tersebut berlaku. Gadai tanah yang setelah berlakunya undang-undang 

tersebut belum berlangsung 7 tahun dan gadai tanah yang dilakukan setelah 

berlakunya Undang-Undang tersebut tidak terdapat sanksi terhadap 

pelanggarannya. 

Sanksi di atas terdiri dari sanksi berupa kurungan dan/atau denda. Sanksi 

tersebut ternyata tidak terdapat pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang 

memutuskan kasus gadai tanah yang telah berlangsung 7 tahun setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Jika sanksi tersebut dimunculkan 

pada putusan mahkamah agung maka dapat membuat orang lebih taat untuk 

mengembalikan gadai tanah sesuai peraturan yang berlaku. 

Gadai tanah pertanian seperti yang telah dijelaskan di atas diatur dalam 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian. Pengaturan gadai tanah yang ada di dalam undang-undang yang 

mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian ini tentu saja ada kaitannya, 

tidak hanya asal memasukkan peraturan gadai tanah pertanian dalam undang-

undang tersebut. 

Pengaturan gadai tanah pertanian ke dalam undang-undang tentang 

penetapan luas tanah pertanian berhubungan dengan cara untuk menghilangkan 

unsur-unsur dalam gadai tanah pertanian yang bertentangan dengan UUPA. 

Seperti pada pasal 7 UUPA yang berbunyi “Untuk tidak merugikan kepentingan 
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umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak 

diperkenankan” merupakan asas yang mewujudkan asas dalam pasal 10 ayat 1 

UUPA. Pasal 7 ini berhubungan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPA dalam 

pengaturan luas tanah pertanian. 

Pasal 17 UUPA berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/ atau minimum 
tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh 
satu keluarga atau badan hukum. 

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan 
dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat. 

Perintah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penetapan batas maksimum dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 

56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian didalamnya 

mengatur besar luas tanah maksimal dan minimal yang boleh dimiliki oleh 

seorang atau orang-orang yang dalam satu keluarga. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Luas tanah Pertanian mengatur besar luas 

tanah yang boleh dimiliki adalah 20 hektar baik sawah, tanah kering maupun 

sawah dan tanah kering. Sementara minimum kepemilikan tanah pertanian 

terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu sebesar 2 Hektar 

Penetapan 20 hektar tersebut dikelompokkan menurut kepadatan suatu 

daerah yaitu daerah tidak padat dan daerah padat sementara daerah padat dibagi 

lagi menjadi daerah kurang padat, cukup padat, dan sangat padat. Pembagian 

tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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TABEL 1 

BESAR LUAS TANAH PERTANIAN BERDASARKAN KEPADATAN 
DAERAH 

Di daerah-daerah yang 
Sawah Tanah Kering 

(Ha) (Ha) 

1. Tidak Padat 15 20 
2. Padat  

a. Kurang padat 
b. Cukup padat 
c. Sangat padat 

 
10 
7,5 
5 

 
12 
9 
6 

Sumber: bahan hukum primer 

Penerima gadai dalam gadai tanah akan menguasai tanah pemberi gadai 

tanah untuk dikerjakan dan diambil hasilnya yang dihitung sebagai angsuran dari 

uang gadai yang diberikan. Penguasaan tanah gadai oleh penerima gadai ini 

merupakan bagian dari perhitungan luas maksimum yang boleh dimiliki. Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

penghitungan tanah didasarkan pada penguasaan bukan hanya pemilikan. 

Contoh dari hal tersebut sebagai berikut, Bomar bertempat tinggal di 

daerah kurang padat, mempunyai 5 ha sawah dan 6 ha tanah kering. Bomar juga 

menguasai tanah gadai 2.5 ha sawah. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) di atas 

menjadi Bomar memiliki 7,5 ha sawah dan 6 ha tanah kering. Kepemilikan 

demikian apakah termasuk dalam kelebihan batas maksimum atau tidak dapat 

diketahui dengan menjadikan tanah-tanah tersebut menjadi satu jenis, sawah saja 

atau tanah kering saja. 

Jika tanah-tanah tersebut dijadikan menjadi tanah kering maka 

menggunakan dihitung rumus sebagai berikut: 
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Jumlah tanah kering + (100% X 20% X jumlah tanah sawah) 

= 6 + (100% X 20% X 7,5) = 6 + 9 = 15 

Jumlah tanah kering Bomar sesuai perhitungan sebanyak 15 ha dengan 

mengacu pada ketentuan dalam tabel di atas maka jumlah tersebut melebihi batas 

maksimum kepemilikan tanah kering di daerah kurang padat. Kelebihan 

kepemilikan seperti ini harus dilepaskan agar tidak melebihi batas maksimum 

yang telah ditentukan. Bomar dalam hal ini harus melepas 3 ha tanah keringnya 

agar tidak melanggar peraturan penetapan luas tanah pertanian. 

Jadi gadai tanah berkaitan dengan penetapan luas tanah pertanian, karena 

penguasaan tanah gadai oleh penerima gadai termasuk dalam perhitungan luas 

tanah maksimum yang diperbolehkan dikuasai oleh orang atau orang-orang yang 

dalam satu keluarga. Kontrol terhadap pelaksanaan gadai tanah merupakan 

pengawasan juga terhadap penguasaan tanah pertanaian oleh orang atau orang-

orang yang dalam satu keluarga. 

 
3. Gadai tanah pertanian menurut peraturan-peraturan pelaksananya 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai tanah di 

atas butuh peraturan pelaksana agar bisa dilaksanakan dengan baik. Peraturan 

pelaksana dari peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah adalah sebagai 

berikut : 
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3.1 Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan 

Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

Instruksi ini merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang 

Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Instruksi 

yang ada di dalamnya merupakan persoalan luas tanah pertanian selain itu 

di dalam instruksi ini terdapat juga instruksi tentang gadai tanah karena 

pengaturan gadai tanah ada di dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 

1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

Intruksi nomor 1 dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang 

Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian ini berbunyi: 

Oleh pejabat Agraria bersama-sama Pamong Praja, dengan 
bantuan petugas-petugas Departemen Penerangan di mana 
perlu dan mungkin hendaknya segera diselenggarakan 
penerangan secara teratur di seluruh daerah Saudara masing-
masing, hingga isi dan maksud tujuan Undang-undang Pokok 
Agraria serta Perpu No. 56/1960 difahami oleh Rakyat 
umum, dan pula oleh para pengurus golongan fungsional tani 
pada tingkat paling rendah yang ada di daerah Saudara 
 

Instruksi tersebut memberikan tugas kepada pihak-pihak yang disebut 

yaitu pejabat Agraria, Pamong Praja, maupun petugas-petugas Departemen 

Penerangan untuk melakukan sosialisasi isi dan maksud tujuan dari 

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian. 
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  Intruksi lain yang berhubungan langsung dengan gadai tanah 

pertanian adalah instruksi nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut 

“Pendaftaran hendaknya diadakan juga mengenai tanah-tanah pertanian 

yang atas dasar sesuatu hak atau perjanjian dikuasai oleh orang lain dari 

pada pemiliknya, misalnya perjanjian gadai, sewa, bagi hasil atau lainnya”. 

 Intruksi tersebut berisi instruksi untuk mendaftarkan tanah-tanah 

pertanian yang dikuasai sesuatu hak atau perjanjian. Hak atau perjanjian 

itu adalah gadai, sewa, bagi hasil atau lainnya. Jelas dalam instruksi ini 

bahwa gadai tanah diinstruksikan untuk didaftarkan. Pendaftaran itu 

dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada kepala kantor agraria 

daerah (sekarang kepala kantor pertanahan) dengan perantara Kantor 

Kecamatan. 

Pendaftaran tersebut terdapat dalam instruksi nomor 2 dan nomor 3 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Supaya diadakan pendaftaran tentang adanya pemilikan tanah 
pertanian lebih dari maksimum, sesuai dengan ketentuan 
dalam pasal 3 Perpu No. 56/1960. Untuk keperluan itu oleh 
yang berkepentingan harus disampaikan laporan kepada 
Kepala Kantor Agraria Daerah dengan perantara Kantor 
Kecamatan menurut contoh terlampir. Laporan itu hendaknya 
diteliti kebenarannya dengan menggunakan bantuan pejabat-
pejabat resmi ataupun kalau perlu, fihak lain yang dapat 
dianggap mengetahui hal itu (wakil-wakil golongan 
fungsional) 

Pendaftaran tersebut bertujuan untuk mengkontrol kepemilikan tanah 

pertanian apakah telah melebihi maksimum penguasaan ataukah tidak.  

Pendaftaran yang terlaksana dengan baik dapat mempunyai 

dampak yang positif yaitu tidak ada orang yang memiliki dan/ atau 
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menguasai tanah pertanian melebihi batas maksimum. Jika terdapat orang 

yang memiliki dan/ atau menguasai lebih dari batas maksimum dapat 

mudah diketahui dan dapat dilakukan tindakan terhadap hal tersebut. 

Pengaturan gadai tanah yang diinstruksikan untuk didaftarkan 

dalam Instruksi tersebut berarti menempatkan gadai tanah sebagai obyek 

pendaftaran tanah. Tata cara pendaftaran tanah dengan obyek gadai tanah 

ini dalam instruksi tersebut tidak dijelaskan dengan jelas hanya seperti 

yang dijelaskan di atas. Tata cara lebih lanjut tidak ada pengaturannya, 

untuk mengetahuinya perlu dilihat dengan peraturan perundang-undangan 

lebih lanjut yang mengatur pendaftaran tanah. 

Permasalahan pendaftaran tanah sendiri telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 

tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah pada pasal 9 ayat (1) menerangkan tentang obyek pendaftaran tanah 

yang berbunyi: 

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi: 
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; 
b. Tanah hak pengelolaan; 
c. Tanah wakaf; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun; 
e. Hak tanggungan; 
f. Tanah Negara. 
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Pasal tersebut ternyata gadai tanah tidak termasuk dalam obyek 

pendaftran tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan 

Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

sebagai peraturan pelaksana dari peraturan pendaftaran tanah tentu saja 

juga tidak terdapat pengaturan yang berkenaan dengan pendaftaran gadai 

tanah. 

Perbedaan atau pertentangan antara 2 (dua) peraturan yang berbeda 

yang mengatur tentang hal yang sama ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Orang akan bingung peraturan mana yang harus ditaati. 

Ketidakpastian hukum tidak bolehlah terjadi dalam penegakan hukum. 

Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah tersebut perlu melihat asas-

asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal antara lain: 

1. Asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya bahwa 
peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan 
yang lebih rendah. 

2. Asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya 
bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang 
umum. 

3. Asas lex posterior derogat legi priori, yang artinya bahwa 
aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. 

Permasalahan di atas menurut asas-asas peraturan perundang-

undangan di atas dapat diselesaikan dengan asas lex superior derogat legi 

inferior. Asas tersebut membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah mengesampingkan Instruksi Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. 
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Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian. Jadi ketentuan bahwa gadai tanah perlu 

didaftarkan dikesampingkan dengan di aturnya bahwa gadai tanah tidak 

termasuk dalam obyek pendaftaran tanah. 

Bentuk perjanjian di atas memang tidak secara tersurat diatur 

bentuknya. Tetapi jika kita melihat bahwa gadai tanah perlu di daftarkan 

maka yang didaftarkan sebagai bukti terjadinya perjanjian gadai adalah 

bentuk tertulis. Sehingga secara tersurat telah diatur bahwa bentuk 

perjanjian gadai adalah perjanjian tertulis. 

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

yang mengesampingkan peraturan pendaftaran tersebut maka terjadi 

perubahan ketentuan juga. Bentuk perjanjian yang tidak diatur secara 

tersurat membuat bentuk perjanjian gadai tanah menjadi tidak ada aturan 

baik tersirat maupun tersurat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Tidak adanya pengaturan tersebut terjadi karena 

peraturan yang tersirat dalam pengaturan pendaftaran telah 

dikesampingkan. Hal ini akan membuat pelaksanaan gadai menjadi lebih 

rawan terjadi permasalahan. 

Selain masalah pendaftaran dalam peraturan ini juga menjelaskan 

mengenai maksud dari tanah pertanian yang merupakan obyek gadai tanah 

pertanian. Tanah pertanian yang dimaksud dalam hak gadai tanah adalah 

seperti yang diatur dalam pasal 5 huruf (b) Instruksi Bersama Menteri 
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Dalam Negeri dan Otonomi daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 

9/1/2 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai, yang berbunyi: 

Yang dimaksud dengan “tanah pertanian”, ialah juga semua tanah 
perkebunan, tambak atau perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, 
tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata 
pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah 
semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan 
dan perusahaan. Bila ada sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal 
seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas 
bagian yang dianggap halaman rumah, dan berapa yang merupakan tanah 
pertanian. 

Jadi obyek gadai tanah pertanian yaitu tanah pertanian tidak saja 

berupa sawah. Tanah pertanian merupakan semua tanah kecuali yang 

dipakai perumahan dan perusahaan. Selain tanah yang kering tanah 

pertanian juga mencakup tambak atau perikanan juga. Halaman rumah pun 

termasuk dalam arti tanah pertanian dalam gadai tanah. 

3.2 Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang 

Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi 

Gadai Tanaman Keras 

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 

tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 

Bagi Gadai Tanaman Keras di dalamnya tidak terdapat pasal-pasal. 

Peraturan tersebut hanya berisi putusan yang terdiri dari 2(dua) putusan 

dimana putusan pertama berisi penegasan dan yang kedua berisi waktu 

berlakunya keputusan tersebut.  

Isi pertama keputusan menteri ini berbunyi “Menegaskan, bahwa 

mengingat tujuan dan jiwa ketentuan gadai dalam Pasal 7 Undang-Undang 
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No. 56 Prp Tahun 1960, ketentuan tersebut berlaku juga bagi tanaman-

tanaman keras yang digadaikan, berikut atau tidak berikut tanahnya”. 

Keputusan pertama tersebut memperlebar obyek dari gadai tanah 

pertanian. Obyek gadai tanah pertanian tidak hanya tanah pertanian saja 

tetapi bisa tanaman keras dengan tanahnya maupun tanaman kerasnya saja. 

Adapun sebagai contohnya adalah sebagai berikut: A merupakan 

pemilik sebidang tanah yang diatasnya terdapat pohon kelapa, karena ada 

keperluan yang sangat mendesak maka A memutuskan akan 

menggadaikan tanah yang dimilikinya tersebut kepada B. 

Contoh di atas jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Keputusan 

Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang Penegasan 

Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai 

Tanaman Keras akan terjadi 2(dua) kemungkinan. Kemungkinan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika A menggadaikan tanah beserta pohon kelapa yang ditanam di 

atasnya, maka B berhak mengambil hasil dari tanah A dengan 

menanam tanaman yang lain dan juga berhak mengambil hasil dari 

pohon kelapa tersebut.  

2. Jika A hanya menggadaikan tanaman kerasnya saja yaitu pohon 

kelapa tanpa tanahnya, maka B hanya berhak mengambil hasil dari 

pohon kelapa saja. B tidak berhak mengambil hasil dari tanah A 

dengan menanam tanaman yang lain. 
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Obyek gadai yang berupa tanaman keras ini harus jelas apakah 

hanya tanamannya saja atau beserta tanahnya. Dua obyek tersebut akan 

menimbulkan akibat yang berbeda jika dihubungkan dengan pemilikan 

dan/ atau penguasaan tanah pertanian. 

Obyek gadai yang hanya tanaman keras saja tidak akan 

berpengaruh terhadap besar jumlah pemilikan dan/ atau penguasaan tanah 

pertanian penerima gadai. Tetapi beda halnya jika obyek gadai adalah 

tanaman keras beserta tanahnya. Gadai tanaman keras beserta tanahnya 

akan mempengaruhi besar jumlah kepemilikan dan/atau penguasaan tanah 

pertanian penerima gadai. 

 
3.3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai 

Pengaturan tentang gadai tanah dengan pelaksanaan yang ada di 

masyarakat akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan 

dapat terjadi karena adanya hal yang kurang jelas atau hal yang ada dan 

dibutuhkan di dalam masyarakat tetapi belum bisa terjawab oleh peraturan 

mengenai gadai tanah sebelumnya. 

Beberapa permasalahan tersebut akan dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Gadai. Permasalahan tersebut adalah soal 

pengertian uang gadai, jangka waktu gadai jika uang gadai ditambah atau 

gadai dipindah kepada orang lain, penyelesaian sengketa gadai yang 
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diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1961, dan persoalan luas tanah 

pertanian. 

Pengertian uang gadai dalam peraturan ini dijelaskan dalam pasal 1 

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No 20 Tahun 1963 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai yang berbunyi “Pengertian ‘uang 

gadai’ dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dan penjelasannya 

dalam kenyataan tidak hanya dapat berupa uang, tetapi juga benda ataupun 

jasa, yang dapat dinilai dengan uang”. Jadi dalam hubungan gadai uang 

gadai bisa berupa benda atau jasa bukan hanya uang saja. 

Adapun sebagai contoh adalah sebagai berikut: rumah Jono 

mengalami musibah kebakaran. Jono tidak punya tempat tinggal lain selain 

rumahnya itu. Sementara yang dia punya hanya sebidang sawah saja. 

Maka untuk membangun rumahnya ia menggadaikan sawahnya kepada 

pemborong dengan uang gadai berupa bahan bangunan dan pekerja untuk 

membangun rumahnya kembali. Gadai tanah antara Jono dan pemborong, 

uang gadainya berupa bahan bangunan dan jasa membangun rumahnya. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 

1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Jika sebelum gadai berakhir, uang gadainya ditambah baik 
dalam bentuk uang ataupun lainnya dan penambahan itu 
dilakukan secara tertulis dengan melalui acara yang lazim 
seperti pada waktu gadai tersebut diadakan, maka sejak 
dilakukannya penambahan itu timbullah gadai baru, dengan 
jumlah uang gadai yang baru pula. 

2. Di dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka jangka waktu 
gadai seperti yang dimaksudkan pasal 7 Undang-Undang 
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Nomor 56/Prp/1960 mulai berlaku sejak uang gadai itu 
ditambah. 

3. Penambahan uang gadai yang tidak dilakukan sebagai yang 
dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, tidak menimbulkan gadai 
baru. 
 

Pasal 2 di atas diterangkan bahwa jika sebelum gadai berakhir 

dilakukan pendalaman gadai, maka jangka waktu 7 tahun ini dihitung 

sejak uang gadainya ditambah, asal perbuatan hukum dilakukan secara 

tertulis dengan melalui cara lazim seperti pada waktu gadai yang semula 

digadaikan, dalam hal demikian, maka timbullah hubungan gadai baru 

dengan jumlah uang gadai yang baru pula. 

Sebagai contoh, A mempunyai tanah yang telah digadaikan kepada 

B dengan sejumlah uang gadai yang diterimanya. Namun, dalam tahun 

berikutnya A mempunyai keperluan yang sangat mendesak dan 

membutuhkan sejumlah uang lagi. A kemudian meminta uang gadai lagi 

kepada B, dan B ,menyetujui untuk menambah uang gadai tersebut. 

Contoh gadai tanah antara A dan B di atas jika disesuaikan dengan 

pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai tersebut maka akan 

berakibat sebagai berikut: 

1. Jika penambahan dilakukan sesuai dengan pengaturan yaitu dengan 

dilakukan secara tertulis dengan melalui acara yang lazim seperti pada 

waktu gadai tersebut diadakan maka akan timbul gadai baru. Jangka 

waktu gadai yang lama akan hapus dan berganti menjadi 7 tahun 

setelah terjadi penambahan uang gadai tersebut. 
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2. Jika penambahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka tidak 

akan terjadi gadai baru yang artinya jangka waktu gadai tidak akan 

berubah menjadi diitung dari saat penambahan uang gadai, tapi tetap 

jangka waktu dihitung dari saat gadai pertama (sebelum ada 

penambahan gadai). 

Perbuatan pengalihan gadai diperbolehkan dan diatur sebagaimana 

yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria 

Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. 

Pasal 3 berbunyi: 

1. Jika dengan seijin penggadai, pemegang gadai 
memindahkan gadainya kepada orang lain, sehingga 
untuk selanjutnya hubungan gadai itu berlangsung 
antara penggadai dan orang yang menerima gadai itu, 
maka sejak pemindahan gadai itu dilakukan timbullah 
gadai baru. 

2. Di dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka jangka 
waktu gadai seperti yang dimaksudkan dalam pasal 7 
Undang-Undang No. 56/Prp/1960 mulai berlaku sejak 
terjadinya pemindahan gadai itu. 

3. Penyerahan tanah atau tanaman yang digadaikan, oleh 
pemegang gadai kepada orang lain yang tidak 
memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan dalam ayat 
1 pasal ini, sungguhpun mungkin menimbulkan 
hubungan gadai antara pemegang gadai dan orang 
tersebut, tidak mengubah hubungan gadai yang pertama 
antara penggadai dan pemegang gadai. Dengan 
demikian maka pemegang gadai tetap berkewajiban 
untuk atas permintaan penggadai, menyerahkan tanah 
atau tanaman yang bersangkutan kepadanya, menurut 
ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960. 

 
Sebagai contoh, D merupakan penerima gadai sebidang tanah dari 

C, karena alasan terterntu D meminta ijin kepada C untuk mengalihkan 

tanah gadainya kepada E. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian 
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dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Gadai dengan keadaan tersebut dapat terjadi 2(dua) keadaan, 

yaitu: 

1.  jika C mengijinkan maka hubungan gadai C dengan D berakhir pada 

saat E menggantikan posisi D dan jangka waktu gadai diperbarui saat 

terjadi perpindahan tersebut.  

2. Jika pengalihan tersebut tidak seijin C maka hubungan gadai antara C 

dan D tetap berlangsung karena tidak terjadi perpindahan penerima 

gadai. 

Jika si pemegang gadai tanpa seijin penggadai memindahkan 

gadainya pada orang lain (biasa dikenal) dengan istilah 

menganakgadaikan, maka hubungan gadai antara pemegang gadai dan 

pemilik tanah pertama timbul hubungan gadai yang kedua antara 

pemegang gadai dan pihak ketiga sebagai pihak yang selanjutnya akan 

menguasai tanahnya, tetapi bagi pihak pemilik tanah, pemegang gadai  

yang pertamalah yang dianggap bertangggung jawab untuk 

mengembalikan tanahnya kepadanya setelah 7 tahun itu berakhir. Waktu 7 

tahun itu tetap dihitung sejak gadai yang pertama diadakan. 

Permasalahan gadai yang terjadi sebelum 1 Januari 1961 maka 

proses penyelesaian masalah gadai diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri 

Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Gadai, yang berbunyi: 
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1. Jika didalam menyelesaikan gadai yang diadakan sebelum 
tanggal 1 Januari 1961 terjadi sengketa antara fihak-fihak 
yang berkepentingan, maka 
a. Pada tingkat pertama penyelesaiannya supaya 

diusahakan secara musyawarah antara penggadai dan 
pemegang gadai, dengan disaksikan oleh Kepala 
Desa/Panitia Landreform Desa tempat letak tanah atau 
tanaman yang bersangkutan; 

b. Jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang 
tersebut di atas, maka soal diajukan kepada Panitia 
Landreform Daerah Tingkat II melalui Panitia 
Landreform Kecamatan, untuk mendapatkan keputusan, 
Panitia Landreform Kecamatan memberi pertimbangan 
kepada Panitia Landreform Tingkat II; 

c. Jika salah satu atau kedua fihak tidak dapat menerima 
keputusan Panitia Landreform Tingkat II, maka fihak 
yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan 
soalnya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat 
keputusan. 

2. Jika ada perbedaan yang besar antara nilai rupiah pada 
waktu gadai diadakan dan pada saat dilakukannya 
penebusan, maka uang gadai yang dimaksudkan dalam 
pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dinilai kembali 
dengan dasar harga emas atau beras pada waktu-waktu itu, 
dengan ketentuan, bahwa risiko daripada perubahan nilai 
rupiah tersebut ditanggung bersama oleh penggadai dan 
pemegang gadai. 

Pasal-pasal sebelumnya yaitu dari pasa 1 sampai 4 Peraturan 

Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Gadai diatur bahwa semua itu berlaku sebelum 

gadai yang terjadi sebelum 1 Januari 1961. Pasal 5 memberlakukan tidak 

hanya gadai yang terjadi sebelum 1 Januari 1961 tetapi juga setelah 1 

Januari 1961. 

Pelaksanaan gadai tanah ini tentu akan mempengaruhi besar 

penguasaan dan/atau pemilikan tanah. Sementara pada Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 
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mengatur besar maksimum dan minimum orang memiliki tanah. Gadai 

tanah yang dilakukan bisa membuat orang mempunyai tanah yang 

melebihi ketentuan seperti yang dijelaskan di atas dan juga bisa membuat 

orang dapat memenuhi besar minimum pemilikan tanah. 

Pasal 6 mengatur hal yang berhubungan dengan besar minimum 

pemilikan tanah tersebut. Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria 

Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai 

berbunyi: 

Jika seorang petani pemegang gadai tidak memiliki tanah atau 
memiliki tanah kurang dari 1(satu) hektar, sedang penggadai, 
selain tanah yang digadaikan itu masih memiliki tanah seluas 
paling sedikit 2(dua) hektar, maka pemegang gadai berhak 
membeli tanah yang digadaikannya itu seluas untuk mencapai 
pemilikan 1(satu) hektar, dengan harga yang ditetapkan 
bersama oleh penggadai, pemegang gadai dan Panitia 
Landreform Kecamatan. 

Sebagai contoh, gadai tanah pertanian yang dilakukan secara 

umum yaitu penggadai mengadaikan tanahnya kepada penerima gadai jika 

melihat ketentuan dalam pasal 6 di atas dapat terjadi 2 kemungkinan, 

yaitu: 

1. Jika penggadai memiliki 3(tiga) hektar tanah pertanian dan 

dia menggadaikan 1(satu) hektar kepada penerima gadai. 

Sementara penerima gadai hanya memiliki setengah hektar 

tanah pertanian saja maka penerima gadai berhak membeli 

minimal setengah hektar dari 1(satu) hektar yang digadaikan 

kepadanya. 
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2. Jika penggadai memiliki tanah 2 hektar atau 1(satu) hektar 

tanah pertanian dan menggadaikan 1(hektar) dari tanah 

tersebut kepada penerima gadai. Sementara penerima gadai 

hanya memiliki setegah hektar tanah pertanian, maka 

penerima gadai tidak berhak membeli setengah hektar dari 

1(satu) hektar tanah yang digadaikan penggadai. 
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI GADAI TANAH PERTANIAN 

TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMER 2343 K/Pdt/2004 

 

1. Perlindungan Hukum 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Manusia merupakan makhluk sosial mempunyai hak baik hak dari 

adanya kewajiban maupun hak yang melekat pada dirinya atau disebut 

sebagai hak asasi. Hak yang ada pada setiap manusia ini mau tidak mau 

akan berhubungan dengan orang lain karena manusia sebagai makhluk 

sosial. Hubungan antar manusia ini bisa menimbulkan suatu 

permasalahan. Agar setiap rakyat Indonesia, baik yang kaya maupun 

yang miskin, baik penguasa maupun rakyat biasa, memperoleh hak yang 

sebagaimana mestinya didapatkan maka perlu adanya suatu 

perlindungan. 

Perlindungan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum karena 

Indonesia merupakan negara hukum. Perlindungan tersebut dituangkan di 

dalam peraturan-peraturan yang mana mengatur segala sesuatu apa yang 

harus di lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Peraturan-peraturan 

tersebut jika dilaksanakan, dipatuhi, dan diawasi dengan benar akan 

memberikan perlindungan terhadap setiap rakyat Indonesia. 

 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGUASAAN GADAI TANAH … BUDI SRINASTITI 

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat 

Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:30 

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 
tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada 
dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah 
disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila 
merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat 
manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup 
bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk 
mencapai kesejahteraan bersama. 

2. Prinsip Negara Hukum 
Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi 

rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara 
hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya 
asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 
berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen 
pertama dan utama karena Pancasila yang pada akhirnya 
mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan 
keseimbangan dalam kehidupan. 

 

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 

2(dua), yaitu:31 

1. Perlindungan hukum yang preventif 
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada 

rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi 
tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 
Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini 
mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil 

                                                           
30  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi 

tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Umum, PT Bina Ilmu, Surabaya,1987, hal 19-20. 

31 Ibid,hal 2-5 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGUASAAN GADAI TANAH … BUDI SRINASTITI 

keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen dan 
rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya 
mengenai rencana keputusan tersebut. 

2. Perlindungan hukum yang represif 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan 

apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai 
badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi 
rakyat yang dikelompokkan menjadi 3(tiga) badan, yaitu 
peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, instansi pemerintah 
yang merupakan lembaga banding administrasi, dan badan-
badan khusus seperti Kantor Perumahan, Pengadilan 
Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang 
Negara, serta Peradilan Administrasi Negara. 

 

D. Penegakan Hukum 

Suatu perlindungan hukum akan tercipta dengan baik jika 

penegakan hukum akan hal yang dilindungi tersebut juga berjalan dengan 

baik. Menurut Satjipto Raharjo, sebagaimana dikutip Nyoman Serikat 

Putra Jaya, penegakan hukum adalah:32 

Suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep 
menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses 
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 
kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran 
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. 

 
Penegakan hukum bisa berjalan jika maksud dan tujuan dari apa 

yang akan diatur berjalan sebagaimana mestinya. Berjalan sebagaimana 

seharusnya suatu pengaturan tersebut berarti peraturan tersebut efektif. 

Efektifnya suatu hal bisa dilihat dengan teori efektifitas.  

Efektifitas berasal dari kata efektif yang menurut kamus pintar 

bahasa Indonesia memiliki arti pengaruh, ada pengaruhnya, ada akibatnya, 

                                                           
32 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum 

Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal 134. 
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berfungsi sebagaimana seharusnya.33 Jadi efektifitas yaitu sesuatu hal yang 

diharapkan dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. 

Menurut Lawrwnce M. Friedman dalam bukunya yang berjudul 

Law and Society, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-

undangan sangat dipengaruhi 3 (faktor) yang dikenal dengan teori 

efektivitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah34 

1. Substansi Hukum  
Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum 
pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-
hubungan hukum. 

2. Stuktur Hukum  
Pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu 
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Stuktur 
ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum, 
dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 

3. Kultur Hukum  
Kultur hukum ini layak dimasukkan ke dalam pembicaraan 
mengenai hukum, oleh karena dalam kultur hukum 
mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi 
guna menjelaskan sistem hukum. 
 
Pendapat lain dari Sajipto Rahardjo, ketiga faktor yang 

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut, perlu ditambah satu 

faktor lagi yaitu, sarana fasilitas.35 Jadi menurut Sajipto Rahardjo faktor 

efektifnya suatu peraturan perundang-undangan adalah substansi hukum, 

struktur hukum, kultur hukum, dan sarana fasilitas. 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 
dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap 
dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai 
serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan 

                                                           
33  M. Sulchan Yasyin, 1998, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya. 
34  Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Jakarta, 1997, hal 14. 
35 Satjipto Raharjo, Ibid. hal 16. 
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kedamaian pergaulan hidup. Karena itu tegaknya hukum 
dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat 
erat yaitu: Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga 
diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-
undangan yang ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya 
yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan 
bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya 
tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, Kesadaran dan 
kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. 
Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini 
adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, 
pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan 
sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat 
tergantung pada mentalitas para aparatur penegak 
hukumnya.36 

Dalam rangka efektivitas penegakan hukum maka dibutuhkan 4 

(empat) unsur pokok, yakni37 

1. Substansi dari Hukum 
  Aturan hukum yang mengatur lalu lintas jalan telah 

dirumuskan, baik dalam produk perundang-undangan maupun dalam 
bentuk peraturan pemerintah. Suatu produk itu dikatakan dengan baik 
jika hukum itu mengandung kepastian hukum dalam arti penjatuhan 
sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Jika sanksi itu sulit 
dilaksanakan, akan terjadi tawar-menawar hukum. Di samping 
memberikan kepastian, juga memberikan kemanfaatan, artinya para 
pelanggar akan menjadi sadar hukum. Faktor keadilan hukum juga 
perlu mendapatkan perhatian para penegak hukum agar tidak terjadi 
diskriminasi dalam penegakan hukumnya. 

2. Struktur Penegakan Hukum 
Penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas di jalan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih 
terkesan menggunakan sistem birokrasi yang berbelit-belit yang tidak 
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat. 
Semakin panjang birokrasi penegakan hukum ini, maka semakin besar 
kesempatan untuk menyelesaikan secara damai. 

 

                                                           
36 Soerjono Soekanto, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 2004, hal 3. 
37  Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 

2005, Halaman 103 
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3. Masalah Fasilitas dan Sarana yang Dimiliki Penegak Hukum Serba 
Terbatas 

Masalah fasilitas yang mencolok adalah minimnya 
penghasilan penegak hukum, maka sering terjadi penyalagunaan 
wewenang atas kesempatan yang diperoleh saat itu. 

4. Masalah Kultur Budaya 
Pemahaman terhadap kultur budaya ini menyangkut 2 unsur, 

yakni penegak hukum itu sendiri dan masyarakat . Kultur budaya bagi 
penegak hukum, yakni bagaimana sikap perilaku penegak hukum itu 
dalam menegakkan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum secara 
professional. Sedangkan kultur budaya masyarakat ialah aktualisasi dari 
bentuk pemahaman serta aktualisasi masyarakat sikap yang konformitas 
terhadap aturan-aturan hukum. 

 
  Peratuan hukum yang telah efektif akan menghasilkan penegakan 

hukum yang bagus. Penegakan hukum yang bagus terwujud dengan 

hukum yang bagus dan bisa dilaksanakan dengan bagus pula. Jadi 

perlindungan hukum akan berbanding lurus dengan penegakan hukum, 

dimana  penegakan hukum yang bagus akan menghasilkan perlindungan 

hukum yang bagus juga. 

2. Permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 

K/Pdt/2004 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 memutuskan 

permasalahan tentang gadai tanah pertanian. Kasus dalam putusan ini bermula 

dari peristiwa utang piutang yang terjadi antara Mat Djemali alias Amat Djalal 

dengan Sardjono. Sebidang tanah yang tersebut dalam putusan dijadikan jaminan 

kepada sardjono untuk utang piutangnya tersebut. Pada tahun 1967 setelah 

peristiwa utang pituang dan penjaminan tersebut tanah dikerjakan oleh Sardjono 

sampai diturunkan pada anaknya, tergugat. 
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Pada 26 Mei 1999 Sardjono mengajak Mat Djemali alias Amat Djalal 

untuk melakukan balik nama tanah sengketa. Namun oleh Mat Djemali alias Amat 

Djalal ditolak karena tanah tersebut tidak dijual kepada Sardjono. Kemudian pada 

tanggal 28 Agustus 1999 Mat Djemali alias Amat Djalal meninggal dunia. 

Ponimin, sumarti, dan ulifah merupakan anak angkat dari Mat Djemali 

alias Amat Djalal karena perkawinannya dengan Djemirah tidak dikaruniai 

keturunan. Sebagai ahli waris, mereka telah pernah meminta secara baik-baik 

kepada para tergugat agar tanahnya dikembalikan, tapi tanah tidak dikembalikan. 

Para ahli waris Mat Djemali alias Amat Djalal, penggugat, akhirnya 

menggugat tergugat agar tanahnya dikembalikan dan meminta ganti rugi karena 

tanahnya tidak dikembalikan oleh tergugat. Pada Putusan Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat tersebut. Tidak puas dengan 

putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi penggugat mengajukan kasasi. 

Memori kasasi dari pemohon kasasi mengajukan alasan-alasan bahwa 

Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru membenarkan terjadinya jual beli yang sah 

dengan adanya surat dibawah tangan dengan satu orang saksi saja dan berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1971, Nomor: 767 

K/Sip/1970. Bahwa penggugat mempunyai bukti kepemilikan berupa Letter C dan 

bukti keterangan pajak bumi/SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa bukti 

tersebut telah dapat membuktikan bahwa hak milik atas tanah tersebut belum 

berpindah kepada orang lain. 

Sementara tergugat menolak bahwa hubungan yang terjadi antara ayahnya 

dan anak penggugat adalah gadai tanah pertanian. Menurut tergugat hubungan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGUASAAN GADAI TANAH … BUDI SRINASTITI 

hukum yang terjadi adalah utang piutang dengan jaminan. Tergugat kemudian 

juga mengajukan alat bukti berupa perjanjian jual beli tanah gadai yang berbentuk 

akta dibawah tangan. Adanya bukti tersebut dikarenakan menurut tergugat setelah 

terjadi peristiwa hutang piutang dengan jaminan dan ayah penggugat tidak bisa 

membayarnya, ayah tergugat membeli tanah sengketa tersebut dengan 

menggunakan perjanjian dibawah tangan tersebut. Selain dengan alat bukti 

perjanjian di bawah tangan, tergugat juga mengajukan alat bukti berupa satu orang 

saksi untuk menguatkan keterangannya tersebut. 

Penjelasan mengenai duduk permasalahan yang diungkapkan dalam 

pengadilan dapat disimpulkan permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi 

karena terdapat celah hukum dalam peristiwa hukum antara keduanya. Celah 

hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya perjanjian tertulis 

Gadai tanah pertanian biasanya dilakukan di muka kepala desa atau adat. 

Kehadiran pejabat tersebut umumnya bukan merupakan syarat bagi sahnya gadai 

tanah pertanian itu, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan 

dengan demikian mengurangi risiko pemegang gadai jika dikemudian hari ada 

sanggahan. 

Permasalahan antara penggugat dan tergugat di atas pada intinya 

dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara tergugat dan penggugat. Penggugat 

menganggap bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Mat Djemali alias Amat 

Djalal dengan Sardjono adalah gadai tanah pertanian. Sementara tergugat 
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menganggap bahwa peristiwa hukum yang terjadi bukan gadai tanah tapi utanag 

piutang yang diikuti dengan perjanjian jual beli. 

Terjadinya perbedaan persepsi antara tergugat dan penggugat dikarenakan 

peristiwa hukum yang terjadi tidak dituangkan ke dalam perjanjian yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan. Peristiwa tersebut hanya dilakukan 

dengan perjanjian lisan saja. 

2. Tidak adanya saksi saat peristiwa hukum tersebut terjadi 

Gadai tanah pertanian dalam putusan MA nomor 2343 K/Pdt/2004 tidak 

dilakukan di depan kepala desa ataupun kepala adat. Perjanjian gadai tanah 

pertanian tersebut juga tidak dilakukan secara tertulis tapi hanya secara lisan saja. 

Tidak dilakukannya gadai tanah pertanian di depan kepala desa atau adat, tidak 

secara tertulis, dan lebih-lebih pemberi dan penerima gadai sendiri sudah 

meninggal dan hubungan gadai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, merupakan 

keadaan yang biasanya menimbulkan perkara gadai. Jika sudah demikian maka 

keterangan saksi merupakan satu-satunya untuk pembuktian. 

3. Perlindungan hukum pemberi gadai terkait putusan MA Nomor 2343 

K/Pdt/2004 

Perlindungan hukum seperti telah dijelaskan di atas terdiri atas 2(dua) 

bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif seharusnya juga 

ada dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 

K/Pdt/2004 tersebut diatas jika dalam kasus tersebut perlindungan hukum telah 

tercipta. Perlindungan preventif diciptakan dengan adanya peraturan perundang-
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undangan, sedangkan jika telah terjadi perkara maka perlindungan represif terjadi 

di dalam pengadilan. 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Setiap perbuatan hukum akan diatur dalam peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaannya sesuai dan tidak melanggar hak atau 

kepentingan orang lain. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan 

sebagai perlindungan hukum dimana orang dilarang dan bagaimana 

melakukan suatu perbuatan hukum yang benar. Adanya hal tersebut 

diharapkan tidak terjadi suatu permasalahan hukum sehingga tercipta 

perlindungan hukum. 

Peraturan-peraturan tentang gadai tanah seperti dalam penjelasan 

eksistensi gadai tanah telah memberikan cara-cara untuk melakukan gadai 

tanah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang bertujuan 

untuk melindungi pihak yang melakukan gadai tanah pertanian. Jadi untuk 

mendapat perlindungan hukum dalam melakukan gadai tanah pertanian 

seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan tentang gadai tanah yang 

berlaku. 

Tata cara menurut peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah 

pertanian dengan keadaan umum38 sebelum adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

                                                           
38 Keadaan dimana hanya ada peristiwa penggadai menggadaikan tanahnya kepada 

penerima gadai dan penerima gadai membayar uang gadai kepada penggadai. Tidak terdapat 
adanya penambahan uang gadai maupun penggantian penerima gadai seperti pada 3. Peraturan 
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah 
Gadai 
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1. Perjanjian gadai tanah pertanian terjadi antara penggadai dengan 

penerima gadai. 

2. Penggadai menyerahkan tanahnya sebagai obyek gadai kepada penerima 

gadai untuk dikuasai dan dikerjakan untuk mendapat hasil dari tanah 

tersebut. 

3. Penerima gadai memberikan uang gadai kepada penggadai. 

4. Terjadinya perjanjian tersebut dilaporan kepada Kepala Kantor Agraria 

Daerah dengan perantara Kantor Kecamatan. 

Sementara pelaksanaan gadai tanah setelah Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 menjadi tidak ada aturan yang jelas. Pelaksanaan 

gadai tanah tidak dilakukan secara tertulis dan menjadi tidak adanya 

pendaftaran juga. Pelaksanaan gadai tanah yang tidak dilakukan dengan 

perjanjian tertulis maupun didaftarkan membuat pengawasan terhadap 

pelaksanaan gadai juga semakin tidak dapat dilakukan. Hal tersebut membuat 

permasalahan dalam pelaksanaan gadai semakin banyak. 

Gadai tanah yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut di 

atas ternyata masih menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Masalah 

yang timbul ini ada ditandai dengan adanya beberapa kasus mengenai gadai 

tanah yang dibawa ke jalur pengadilan dan menghasilkan putusan pengadilan. 

Putusan mengenai gadai tanah tersebut rata-rata merupakan masalah 

pengembalian tanah gadai. 

Gadai tanah yang telah diteruskan oleh ahli waris banyak dijumpai 

gugatan. Gugatan tersebut dilakukan oleh ahli waris pemberi gadai. 
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Gugatannya adalah untuk mengembalikan tanah gadai mereka yang telah 

dikuasai penerima gadai lebih dari 7 tahun. 

Putusan-putusan yang terdapat dalam website direktori putusan 

Mahkamah Agung mengenai gadai tanah banyak menolak gugatan penggugat 

yang menuntut tanahnya dikembalikan. Kebanyakan gugatan ditolak karena 

penggugat tidak mempunyai bukti terjadinya gadai tanah. Tidak punyanya 

bukti tersebut dikarenakan gadai tanah yang dilakukan hanya secara lisan saja 

tanpa perjanjian tertulis. 

Orang yang melakukan gadai tanah pertanian memang banyak 

dilakukan secara lisan. Hal tersebut dilakukan karena dalam hukum adat dan 

kebiasaan selama ini gadai tanah hanya dilakukan secara lisan saja. 

Sementara setelah gadai tanah diatur oleh peraturan perundang-undangan, 

peraturan yang mengatur tentang gadai tanah juga tidak mengatur secara jelas 

bentuk dari perjanjian gadai tersebut. 

Peraturan gadai tanah yang tidak mengatur secara jelas bentuk 

perjanjian gadai ini ternyata menjadi alasan dari banyak masalah gadai tanah 

yang sampai pada proses peradilan. Jika memang bentuk perjanjian ini 

menjadi banyak alasan masalah dalam gadai tanah, seharusnya bentuk dari 

perjanjian diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang 

gadai tanah.  

Pengaturan tentang bentuk perjanjian ini yaitu dengan bentuk tertulis 

akan dapat memperkecil permasalahan yang akan timbul dalam gadai tanah. 

Perjanjian tertulis yang ada dalam perjanjian gadai tanah menjadi suatu bukti 
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untuk pemberi gadai. Jika gadai tanah pertanian telah berlangsung selama 7 

tahun tetapi tanah gadai belum dikembalikan, maka pemberi gadai bisa 

menggunakan perjanjian tertulis tersebut sebagai bukti agar tanahnya 

dikembalikan. 

Penjabaran di atas dapat menggambarkan bahwa perlindungan hukum 

preventif belum terlaksana dengan baik karena pengaturan yang tidak jelas 

dalam bentuk perjanjian gadai tanah. Hal ini membuat pelaksanaan gadai 

tanah lebih banyak dilakukan dalam perjanjian lisan. Bentuk yang seperti ini 

menjadikan pelaksanaan juga tidak didaftarkan seperti yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

Selain kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tentang gadai 

tanah yang mengatur bentuk perjanjian gadai tanah juga terdapat peraturan 

mengenai pendaftaran gadai tanah yang bermasalah. Masalah dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran adalah 

dikarenakan pengaturan pendaftaran gadai tanah dalam Instruksi Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. 

Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian dikesampingkan karena adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur gadai 

tanah perlu didaftarkan menjadi tidak berlaku. Tidak berlakunya ini membuat 

pendaftaran gadai tidak terjadi dan sehingga kontrol terhadap pelaksanaan 

gadai menjadi susah dilakukan. Tidak terkontrolnya pelaksanaan gadai ini 
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dapat berakibat terjadinya permasalahn dalam pengembalian gadai dan besar 

kepenguasaan tanah pertanian terkait peraturan mengenai penetapan luas 

tanah pertanian. 

Jadi tidak jelasnya pengaturan mengenai bentuk perjanjian dalam 

peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah dan tidak adanya lagi 

peraturan mengenai pendaftaran gadai tanah pertanian merupakan hal yang 

membuat pelaksanaan gadai tanah banyak terjadi masalah. Permasalahan 

yang terjadi karena masih kurangnya jangkauan peraturan perundang-

undangan terhadap pelaksanaan gadai tanah membuat perlindungan hukum 

preventif gadai tanah belum terwujud. 

Perlindungan hukum preventif gadai tanah dapat terwujud dengan 

mengubah atau mengisi kekurangan yang ada. Uraian di atas menggambarkan 

bahwa bentuk perjanjian gadai tanah belum diatur secara jelas. Jadi, perlu 

adanya pengaturan yang jelas tentang bentuk perjanjian gadai tanah agar 

perlindungan hukum preventif gadai tanah terwujud. 

 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif akan terjadi untuk menyelesaikan 

permasalahan atau kasus yang masuk dalam lingkup peradilan. Perlindungan 

hukum represif akan diwujudkan dengan melihat ratio decidendi atau 

reasoning39. Putusan pengadilan diputuskan berdasarkan alat bukti serta 

pertimbangan hakim atas fakta hukum dan alat bukti yang ada dalam 

pengadilan.  

                                                           
39 ratio decidendi atau reasoning adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada 

suatu putusan 
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Pada masa sekarang ini hakim tidak lagi bersifat pasif dengan 

menerima dan membenarkan semua alat bukti yang diajukan di pengadilan. 

Hakim dapat menolak alat bukti yang tidak sesuai dengan fakta atau dalam 

arti merupakan alat bukti palsu.40 Jadi, hakim harus melihat dengan baik-baik 

fakta hukum dan menafsirkan fakta tersebut sehingga bisa memilih dan 

memilah alat bukti yang disampaikan dalam pengadilan. 

Alat bukti dalam acara hukum perdata diatur secara enumeratif dalam 

pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 164 HIR, yang 

terdiri dari:41 

a. Bukti tulisan 
b. Bukti dengan saksi 
c. Persangkaan 
d. Pengakuan, dan 
e. Sumpah. 

 

Sepintas lalu perubahan hukum pembuktian yang terjadi di Belanda , 

antara lain:42 

1. Menghapuskan penyebutan satu per satu secara enumeratif jenis atau 
bentuk alat bukti; 

2. Menerima jenis atau bentuk baru alat bukti yang dihasilkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti foto, film, pita 
suara, dan pemeriksaan darah; 

3. Para pihak yang berpekara dapat diperiksa sebagai saksi dengan nilai 
kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, tidak sampai mempunyai 
kekuatan memaksa. 
 

Perubahan tersebut juga dilakukan di dalam hukum acara perdata di Indonesia 

dewasa ini. Perubahan ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam 

hukum acara perdata. 

                                                           
40 Yahya harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 502 
41 Ibid, Yahya harahap, hal 556 
42ibid,  Yahya harahap, hal 557 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 diputuskan 

berdasarkan alat bukti yaitu bukti perjanjian di bawah tangan dan satu orang 

saksi dari tergugat. Sementara putusan Mahkamah Agung juga menolak 

karena dianggap judex facti tidak salah menerapkan hukum. 

Alat-alat bukti tersebut memiliki bentuk penilaian sendiri-sendiri di 

depan pengadilan. Alat bukti persidangan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2343 K/Pdt/2004 dinilai sebagai berikut: 

1. Perjanjian di bawah tangan merupakan alat bukti yang kekuatan 

pembuktiannya biasa tidak kuat seperti perjanjian otentik jika ada 

pihak yang menyangkal. Jika pihak tergugat dalam persidangan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 di atas 

memberikan bukti tersebut dan pihak penggugat menyangkal adanya 

bukti tersebut maka tergugat yang berkewajiban membuktikan surat 

tersebut asli.43 

2. Saksi merupakan alat bukti kedua setelah surat. Saksi harus nelihat 

sendiri atau dialami sendiri dalam kesaksiannya. Saksi mempunyai 

kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim tidak terikat. Bahwa hakim 

leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan 

seorang saksi 

Seperti yang diuraikan di atas bahwa hakim tidak pasif terhadap alat 

bukti yang dihadirkan di pengadilan. Hakim dapat mempunyai interpretasi 

terhadap fakta hukum yang hadir di pengadilan. Fakta hukum dalam 

                                                           
43 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hal 170-180  
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pengadilan yang terungkap adalah bahwa tergugat memang menguasai tanah 

pertanian milik penggugat tersebut. Kenyataan bahwa tanah gadai dikuasai 

dan dikelola tergugat seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam 

memandang alat bukti tersebut. Penentuan tersebut dapat dilihat dengan 

membandingkan keadaan yang terjadi dengan peraturan jaminan dan gadai 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Hak tanggungan dan gadai tanah pertanian merupakan dua hal yang 

berbeda walaupun terdapat persamaan diantara keduanya. Hak tanggungan 

dan gadai tanah pertanian mempunyai perbedaan yang membedakan 

keduanya. Perbedaan tersebut dapat membantu menggolongkan peristiwa 

hukum yang terjadi apakah merupakan gadai tanah atau peristiwa hukum 

yang terjadi merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan atau dalam 

hal ini merupakan hak tanggungan. Perbedaan antara keduanya diuraikan 

dalam tabel di bawah ini: 

TABEL 2 

PERBEDAAN HAK TANGGUNGAN DAN GADAI TANAH 

pembeda hak tanggungan hak gadai tanah pertanian 
jenis hak hak jaminan hak atas tanah 
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pengertian hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas 
tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau 
tidak berikut bendabenda lain 
yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor 
lain 

gadai ialah hubungan antara 
seseorang dengan tanah kepunyaan 
orang lain yang mempunyai utang 
uang kepadanya 

subyek Kreditor adalah pihak yang 
berpiutang dalam suatu 
hubungan utang-piutang 
tertentu Debitor adalah pihak 
yang berutang dalam suatu 
hubungan utang-piutang 
tertentu; 

Pemberi gadai adalah orang yang 
mempunyai utang dan mempunyai 
tanah. Penerima gadai adalah orang 
yang memberikan uang kepada 
pemberi gadai 

obyek Hak Milik; Hak Guna Usaha; 
Hak Guna Bangunan; hak 
pakai; hak atas tanah berikut 
bangunan, tanaman, dan hasil 
karya yang telah ada atau 
akan ada yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah 
tersebut 

tanah pertanian 

status 
terhadap 

obyek 
 
 
 
 
 
 

Pemberi Hak Tanggungan 
adalah orang perseorangan 
atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan 
untuk 
melakukan perbuatan hukum 
terhadap obyek Hak 
Tanggungan yang  
bersangkutan. 

Selama utang tersebut belum 
dibayar lunas maka tanah itu tetap 
berada dalam penguasaan yang 
meminjamkan uang tadi (pemegang 
gadai)". Selama itu hasil tanah 
seluruhnya menjadi hak pemegang 
gadai, yang dengan demikian 
merupakan bunga dari utang 
tersebut 

Sumber : bahan primer 
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Tabel di atas telah jelas melihatkan beda gadai tanah dengan utang 

piutang dengan jaminan atau hak tanggungan. Perbedaan antara keduanya 

juga diungkapkan Budi Harsono dalam bukunya seperti berikut 

“Berlainan dengan hak hipotik/credietverband(hak 
tanggungan) maka hak gadai merupakan hak atas tanah karena 
memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk 
mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang 
bersangkutan. Dengan demikian maka jelaslah bahwa 
sungguhpun pemilik tanahnya sama-sama menerima sejumlah 
uang dari fihak lain, hak gadai itu bukan hak jaminan/ hak 
tanggungan”.44 

 

Gadai menurut BW juga mempunyai hal-hal yang mirip dengan gadai 

tanah pertanian. Kemiripan yang terjadi akan mengakibatkan kerancuan juga 

apakah peristiwa yang terjadi gadai menurut BW ataukah gadai tanah 

pertanian. Penentuan peristiwa apakah yang terjadi dalam Putusan MA 

Nomor 2343 K/Pdt/2004 tersebut perlu diuraikan perbedaan antara 

kkeduanya. Perbedaan antara gadai tanah dengan gadai tanah menurut BW 

akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:45 

 

TABEL 3 
BEDA GADAI TANAH DENGAN GADAI 

No Gadai Tanah Gadai 
1 Objek gadai Sawah atauTanah Barang bergerak 
2 Penguasaan Penguasaan disertai 

hak untuk memfaatkan 
Hanya menguasai (menyimpan dan 
merawat) 

3 Waktu gadai Gadai berakhir 
dengan dibayarnya tebusan atau 
setelah berlangsung selama 7 tahun 

tanpa ada kepastian waktu 
berakhirnya gadai Gadai berakhir 
sesuai dengan waktu yang 
diperjanjikan dengan disertai dengan 
pembayaran tebusan. 

4 Para pihak Penggadai, pemegang 
gadai dan dimungkinkan adanya 

bagi-hasil Penggadai dan pemegang 
gadai (lembaga gadai) 

                                                           
44  Budi Harsono, op. cit., hal 299 
45Wahyu Hidayat, 2010, Pengertian Gadai Tanah/Sawah(online), 

http://wahyucorners.blogspot.com (31 Agustus 2010)  

http://wahyucorners.blogspot.com/
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pihak ketiga, contoh: sewa-
menyewa sawah 

5 Resiko Tidak dapat menebus, 
gadai tetap berlangsung sampai 
ditebus oleh penggadai, dapat 
diselesaikan dengan juallepas jika 
di inginkan Tidak ditebus 

barang menjadi milik pegadaian 
sebagai pemegang gadai, pegadaian 
melakukan pelelangan 

Sumber: Data Sekunder, artikel, 2010. 

Perbedaan gadai tanah pertanian dengan gadai menurut BW serta 

dengan hak tanggungan di atas jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang 

terjadi dalam putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang terjadi 

adalah gadai tanah pertanian. Gadai tanah sendiri terdiri dari 2 jenis menurut 

waktu berlangsungnya, yaitu gadai tanah yang ditentukan jangka waktunya 

dan gadai tanah yang tidak ditentukan jangka waktunya. 

Gadai tanah yang ditentukan jangka waktunya dan yang tidak 

ditentukan jangka waktunya tidak boleh melebihi jangka waktu yang 

ditentukan undang-undang yaitu selama 7 tahun. Peristiwa tersebut yang 

tergolong gadai tanah dengan melihat perbandingan pengertian tersebut di 

atas termasuk dalam gadai tanah yang tidak ditentukan jangka waktunya. 

Jangka waktu gadai tanah tersebut berakhir pada tahun 1974 karena dimulai 

pada tahun 1967. Habisnya jangka waktu seharusnya memberikan kewajiban 

penerima gadai untuk mengambalikan tanah gadai tersebut. 

Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut melihatkan adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Noor 56 Prp 

Tahun 1960yang dilakukan oleh penerima gadai. Kenyataan bahwa tanah 

gadai tersebut masih dalam kekuasaan penerima gadai seharusnya membuat 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGUASAAN GADAI TANAH … BUDI SRINASTITI 

penerima dihukum untuk mengembalikan bahkan dikenakan sanksi yang ada 

dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 

Persidangan dalam kasus tersebut di atas selain memperhatikan 

hubungan hukum apa yang terjadi juga harus memperhatikan alat bukti yang 

diajukan dalam persidangan. Tergugat mengajukan bukti berupa akta di 

bawah tangan yang menerangkan telah terjadi jual beli antara penggugat dan 

tergugat terhadap tanah gadai tersebut. 

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah mengatur bahwa jual beli dibuktikan dengan adanya Akta jual Beli 

yang dibuat oleh PPAT. Melihat dari peraturan tersebut seharusnya perjanjian 

di bawah tangan tersebut tidak sah, dalam artian tidak terjadi jual beli. Tetapi 

menurut keterangan tergugat perjanjian tersebut terjadi pada tahun 1967 maka 

ketentuan tersebut belum berlaku. Tidak berlakunya ketentuan tersebut tidak 

lantas perjanjian tersebut sah begitu saja. Perjanjian di bawah tangan tersebut 

dikategorikan sebagai jual beli berdasarkan hukum adat dimana harus 

memenuhi syarat yaitu terang dan jelas. 

Perjanjian di bawah tangan tersebut telah terang menjelaskan adanya 

hubungan hukum berupa jual beli dan pihak-pihak yang melakukan. Syarat 

yang kedua yaitu terang ini berarti bahwa perbuatan hukum tersebut diketahui 

masyarakat umum. Syarat tersebut dapat dibuktikan dengan diketahuinya 

perjanjian tersebut oleh kepada desa. Keterangan yang terpapar dalam 

persidangan tidak melihatkan bahwa perjanjian tersebut diketahui oleh 

kepada desa setempat. 
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Perjanjian tersebut telah terlihat tidak dipenuhinya syarat terang. 

Tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan tidak sahnya perjanjian 

tersebut. Tidak sahnya perjanjian mengakibatkan tidak sahnya juga peristiwa 

yang diperjanjikan maka jual beli yang dibuktikan dengan perjanjian jual beli 

di bawah tangan tidak pernah terjadi. 

Sehingga pertimbangan yang seharusnya dipakai oleh hakim adalah 

bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh tergugat merupakan peristiwa 

gadai tanah pertanian. Jika peristiwa awal terjadi pada tahun 1967 maka pada 

tahun 1974 tanah sudah harus dikembalikan kepada penggugat. Selain 

daripada itu peristiwa jual beli yang diungkapkan tergugat seharusnya tidak 

dibenarkan karena tidak memenuhi syarat terjadinya jual beli menurut hukum 

adat. 

Jadi perlindungan hukum represif dalam kasus tersebut belum 

terlaksana dengan baik karena hakim memutuskan dengan pertimbangan 

barang bukti yang kurang kuat dan penafsiran  yang salah untuk menentukan 

peristiwa hukum yang terjadi, sehingga hukum yang seharusnya diterapkan 

menjadi tidak diterapkan.  

Lemahnya perlindungan preventif juga mengakibatkan perlindungan 

represif lemah juga. Bentuk perjanjian yang tidak diatur secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan menjadikan banyaknya gadai dilakukan 

dengan lisan. Perjanjian yang lisan ini membuat penggadai tidak bisa 

membuktikan terjadinya gadai tanah. 
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Selain dikarenakan hal-hal yang dijelaskan di atas, ternyata 

pengaturan saksi yang ada dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian juga 

tidak pernah terlaksanan. Putusan-putusan pengadilan tentang gadai tanah 

pertanian tidak ada putusan yang menghukum tergugat seperti yang terdapat 

pada pasal tersebut. 

Tidak diterapkannya sanksi yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 

dan 2 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian dapat membuat penerima gadai kurang atau tidak memiliki 

efek jera karena tidak mengembalikan tanah gadai sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan. Jika sanksi yang ada tersebut diterapkan maka 

penerima gadai bisa mendapat efek jera dan paksaan agar gadai tanah 

pertanian dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada. 

Pertimbangan tersebut seharusnya membuat putusan pengadilan 

mengabulkan gugatan penggugat karena peristiwa tersebut telah berlangsung 

lebih dari 7 tahun yaitu dari tahun 1967. Gadai tanah menurut pasal 7 

Undang-Undang Nomor 7 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian memberikan jangka waktu selama 7 tahun. Setelah 7 tahun maka 

tanah yang merupakan obyek gadai harus dikembalikan kepada penggadai 

tanpa harus menebus sepeser pun kepada penerima gadai. Jadi, seharusnya 

pengadilan memutuskan agar tergugat mengembalikan tanah kepada 

penggadai. 
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 BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap gadai tanah 

pertanian terkait penetapan luas tanah pertanian, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Eksistensi gadai tanah pertanian diakui dengan adanya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

a. UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria) 

b. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian 

c. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 

dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu 

Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

d. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 

tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 

56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras 

e. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. 
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2. Perlindungan hukum penggadai terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 

2343 K/Pdt/2004 dilihat secara preventif maupun represif belum 

memberikan perlindungan hukum yang baik. Perlindungan  

 

B. Saran 

 Gadai tanah pertanian terkait penetapan luas tanah pertanian ternyata 

belum memberikan perlindungan hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan terhadap eksistensi gadai tanah pertanian dan perlindungan 

hukum terhadap penggadai terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 

K/Pdt/2004, maka penulis memberikan saran, agar eksistensi gadai tanah bisa 

lebih memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, 

sebagai berikut: 

1. Penyuluhan yang rutin dan menyeluruh serta perbaikan atau pembaruan 

peraturan tentang gadai tanah pertanian 

Pelaksanaan penyuluhan oleh pejabat terkait sesuai pasal 1 Instruksi 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria 

No. Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian, kurang berjalan dengan efektif atau tidak 

berjalan. Maka agar pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian berjalan sebagaimana 

mestinya diperlukan penyuluhan yang rutin dan menyeluruh. Penyuluhan 

yang rutin dan menyeluruh ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan 
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pengertian dan pemahaman tentang pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. 

Pengertian dan pemahaman yang diperoleh secara rutin dan 

menyeluruh diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya masyarakat 

Desa Ringin Tunggal menjalankan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagaimana mestinya. 

Tidak terwujudnya perlindungan hukum dalam gadai tanah pertanian 

salah satu dikarenakan peraturan yang kurang lengkap dalam mengatur 

tentang gadai tanah. Maka diperlukan perbaikkan atau pembaruan terhadap 

peraturan yang mengatur tentang gadai tanah pertanian. Peraturan yang 

diperbaiki atau diperbarui akan memperkecil tidak terwujudnya perlindungan 

hukum pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. 

Pengaturan mengenai bentuk perjanjian gadai tanah dalam perjanjian 

tertulis dapat menjadi suatu bukti otentik untuk membuktikan adanya suatu 

perjanjian gadai tanah. Bukti tersebut dapat digunakan untuk menuntut 

penggadai bila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perjanjian 

gadai tanah yang dilakukan secara lisan akan sulit pembuktiannya. 

Olehkarena itu  pengaturan bentuk perjanjian gadai tanah dalam perjanjian 

sangatlah penting. 

2. Segera memberikan pemenuhan kredit yang layak untuk petani 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria di pasal 16 jo pasal 53 menyatakan bahwa gadai tanah 
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pertanian merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara. Penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian menyatakan bahwa pengaturan tentang gadai ini dilakukan 

karena masih adanya masyarakat yang menggunakan gadai tanah. 

Penjelasan di atas memberi tugas kepada pemerintah untuk 

menyediakan bentuk pinjaman lain bagi petani. Jika ada bentuk pinjaman lain 

selain gadai bagi para petani maka gadai tanah akan dihapuskan. 

Penghapusan ini diperlukan karena gadai tanah dianggap berpotensi untuk 

terjadinya pemerasan terhadap petani. Jadi bentuk peminjaman selain gadai 

tanah bagi para petani sangat perlu disediakan. 
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