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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jual beli gadai 

tanah pertanian menurut perspektif hukum pertanahan dan untuk mengetahui penyelesaian 

sengketa para pihak dalam jual beli gadai tanah pertanian ketika terjadi wanprestasi menurut segi 

hukum adat dan hukum nasional. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Perlindungan hukum 

terhadap pelaksanaan gadai tanah menurut hukum pertanahan dilakukan dengan 2 (dua) cara, 

yaitu perlindungan hukum yang preventif dan Perlindungan hukum yang represif. Namun, 

berdasarakan ahsil penelitian, ketika terjadi sengketa pertanahan antar masyarakat yang ada di 

wilayah yang menjadi objek penelitian, pola penyelesaian sengketa tersebut jarang terjadi sampai 

di ranah peradilan karena pola penyelesaian yang dilakukan biasanya selesai pada tingkat 

mediasi yang dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat di wilayah yang menjadi objek 

penelitian. Kedua, Penyelesaian sengketa gadai tanah  biasanya dilakukan dengan cara 2 (dua) 

hal, diantaranya: a) Jika gadai tanah pertanian tersebut tansaksinya dilakukan dengan sistem adat, 

maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika tidak bisa selesai dengan 

cara tersebut, maka dilakukan mediasi yang melibatkan kepala desa atau kepala adat. b) Jika 

gadai tanah pertanian tersebut tansaksinya dilakukan dengan hukum nasional maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu Pengadilan Negeri serta jalur non litigasi 

berupa Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gadai, Tanah Pertanian 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know the legal protection of the sale and purchase of agricultural 

land pledge according to the perspective of land law and to find out the settlement of disputes of 

the parties in the sale and purchase of mortgage of agricultural land when there is wanprestasi in 

terms of customary law and national law. The results of this research are: Firstly, the legal 

protection of the implementation of land pledge according to land law is done in 2 (two) ways, 

namely preventive law protection and repressive legal protection. However, based on research 

objectives, when land disputes occur among communities in the area of research, the pattern of 

dispute settlement is rare until the court area because the settlement pattern is usually completed 

at the level of mediation by the village head or customary head areas that became the object of 

research. Second, the settlement of land pledge disputes is usually done by 2 (two) things, 

including: a) If the mortgage of agricultural land is done with customary tansaksinya system, 

then the settlement is done by consensus mufakat. If it can not be completed in this way, then a 

mediation involving the village head or the adat head. b) If the mortgage of the farm is done by 

national law then the settlement is done through litigation, namely the District Court and non 

litigation channels in the form of Consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation and 

Arbitration. 

Keywords : Legal Protection, Pawn, Agricultural Land 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu aset yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan dalam 

kehidupan dan ekonomi masyarakat adalah tanah. Hal tersebut juga diperjelas dalam 

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945. Sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, tanah memiliki nilai ekonomi 

yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi, seperti jual beli, bagi hasil, jual 

tahunan, gadai tanah, dan lain sebagainya. Jual beli merupakan salah satu mekanisme 

pengalihan hak milik atas suatu benda yang diperjual belikan, begitu juga dengan 

pengalihan hak penguasaan atas tanah. Praktik transaksi yang berkaitan dengan tanah 

tersebut sangat sering dijumpai dalam masyarakat, salah satunya adalah  transaksi 

jual beli tanah dengan sistem gadai yang sebagian besar pelakunya adalah para petani.  

Pada mulanya, praktik jual beli gadai tanah dijumpai dalam masyarakat adat 

dengan peraturan yang ditentukan dalam Hukum Adat. Dari kacamata Hukum Adat, 

gadai tanah merupakan penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah 

uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian 

tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
1
 

Berdasarkan hak-hak yang ditimbulkan dengan adanya transaksi gadai tanah 

menurut hukum adat, maka masyarakat di wilayah Kecamatan Labuapi seperti di 

Desa Merembu, Desa Bengkel dan Desa Labuapi yang sebagian besar warganya 

adalah para petani, masih melakukan transaksi-transaksi atas tanah dengan berprinsip 

pada hukum adat. 

                                                             
1
 Sudiyat Imam, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberti, 2010, hlm. 62 
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Dari berbagai konsep yang ada, sistim gadai tanah tidak hanya diatur dalam 

Hukum Adat tetapi juga diatur dalam hukum nasional. Praktik gadai tanah yang ada 

cenderung lebih menguntungkan pihak pembeli gadai dikarenakan, hasil yang 

diterima oleh pemegang gadai terkadang jauh lebih besar dari yangditerima oleh 

pemilik tanah. Selain itu, jika pada waktu yang telah ditentukan penjual gadai tidak 

dapat menebus kembali tanahnya, maka pembeli gadai masih dapat menggunakan 

tanah gadai tersebut.
2
 Sampai saat ini gadai tanah belum dapat dihapuskan, hanya saja 

unsur-unsur pemerasan yang dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian dapat 

diminimalisasi dan unsur-unsur keadilan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan, 

diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Tanggal 11 Mei 1955 Nomor26/K/Sip/1955 yang mengatur tentang perubahan nilai 

rupiah pada waktu mulai terjadi gadai mengadai tanah pertanian dan waktu 

penebusan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. 

Peraturan-peraturan yang ada, tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak 

dari penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemerasan.Namun 

kenyataannya, meskipun sudah ada aturan yang jelas masih banyak penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam praktik pelaksanan dengan sistem gadai ini. 

                                                             
2
 Effendi Perangin, Sari Kuliah (1) Hukum Agraria I , Jakarta: UI Perss, 2006, hlm. 136 
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Berdasarkan uraian pemikiran di atas, untuk lebih fokus dalam penulisan ini 

akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap pembeli gadai tanah pertanian menurut perspektif hukum 

pertanahan? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa para pihak dalam gadai tanah 

pertanian ketika terjadi wanprestasi menurut hukum adat dan hukum nasional? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum 

terhadap pembeli gadai tanah pertanian menurut perspektif hukum pertanahan dan 

untuk mengetahui penyelesaian sengketa para pihak dalam jual beli gadai tanah 

pertanian ketika terjadi wanprestasi menurut hukum adat dan hukum nasional. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu 

merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada 

serta bagaimana penerapannya secara nyata dalam masyarakat. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Dalam 

penelitian ini data-data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan data yang valid 

dan akurat adalah data lapangan dan data kepustakaan  

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan 

bahan-bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian. Selanjutnya dilakukan 

penulisan kesimpulan secara deduksi, yaitu penulisan kesimpulan dari hal yang 

umum ke yang khusus. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Gadai Tanah Pertanian Menurut 

Perspektif Hukum Pertanahan 

Berikut akan diuraikan pelaksanaan gadai tanah pertanian di beberapa desa di 

Kecamatan Labuapi sebagai gambaran umum tentang pelaksanaan gadai tanah 

pertanian di wilayah Kecamatan Labuapi. 

 Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Merembu lebih cendrung 

menggunakan sistem adat, karena dianggap lebih cepat serta memiliki nilai sosial 

dan kekeluargaaan yang dalam, artinya dari pelaksanaan transaksi tersebut lebih 

banyak yang melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak desa atau pejabat yang 

berwenang.
3
 

 Pelaksanaan gadai tanah di Desa Bengkel sudah banyak yang memiliki 

kesadaran, sehingga harus dilakukan melalui prosedur yang benar, yaitu dengan 

sepengetahuan Kepala Dusun atau Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat, walaupun masih ada sebagian 

masyarakat melakukanya dengan sistem adat yang tentunya dengan keterlibatan 

orang ketiga (calo atau’’pelangan”) tapi sebatas sebagai informan saja kemudian 

transaksi biasanya dilakukan di muka Kepala Desa atau Kepala Adat.
4
 

 Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Labuapi dalam hal transaksi gadai 

tanah sebagian besar melibatkan kepala desa sebagai saksi karena mereka merasa 

                                                             
3 Hasil Wawancara dengan Safi’i, Tanggal 17 Juli 2017 
4
 Hasil Wawancara dengan H. Hadi, Tanggal 5 Agustus 2017 
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lebih aman dan terjamin katika terjadi sengketa di kemudian hari. Tapi ada juga 

dari kalangan masyarakat awam yang lebih memilih melakukan parjanjian gadai 

tanah ini dengan cara yang lebih simple yaitu hanya dengan melibatkan orang-

orang terdekat seperti keluarga atau tetangga serta Kepala Dusun setempat 

tentunya yang berkaitan dengan  jual beli lahan atau rumah, termasuk juga 

masalah gadai tanah persawahan.
5
 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah 

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan 

hukum menjadi 2 (dua), yaitu:
6
 

a. 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 pengaruhnya bagi tindakan pemerintah 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen dan rakyat 

dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut. Perlindungan preventif ini dalam kaitannya dengan 

sengketa pertanahan biasanya dilakukan dengan pemanggilan para pihak oleh 

                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Fathurrahman, Tanggal 23 Juli 2017 
6
 Budi Srinastiti, Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas 

Tanah Pertanian, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, hlm.47 
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kepala desa atau kepala adat di lingkungan sengketa pertanahan itu terjadi. 

Pertemuan biasanya dilakukan di balai desa sebagai tempat menyelesaikan 

sengketa para pihak yang diawali dengan mediasi. Jika tidak selesai dengan 

sistem tersebut, maka dilakukan melalui sistem peradilan. Namun, hal 

tersebut ternyata jarang terjadi karena sistem kekeluargaan yang dimiliki oleh 

masyarakat (khususnya tempat lokasi penelitian) sangat kuat. 

b. 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 Umum, 

Instansi pemerintah dan Badan-badan khusus. Perlindungan represif ini 

digunakan jika antara para pihak yang bersengketa tidak mampu atau tidak 

dapat menyelesaikannya dengan sistem kekelurgaan atau sistem yang dianut 

dalam wilayah yang menjadi objek penelitian. 

Penyelesaian Sengketa Para Pihak Dalam Gadai Tanah Pertanian Ketika 

Terjadi Wanprestasi Menurut Hukum Adat dan Hukum Nasional 

1. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Menurut Hukum Adat 

Berikut beberapa penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian sebelum 

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, adalah sebagai berikut: 

 Menurut Hukum Adat di Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak 

akan lenyap dengan pengaruh lampau waktu atau daluarsa (verjaring). Dalam 
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putusan Mahkamah Agung yang terjadi sebelum berlakunya UUPA, bahwa 

hak menebus dalam gadai tanah tidak akan lenyap oleh daluarsa. Ini sesuai 

dengan ketentuan Hukum Adat yang sebenarnya. 

 Sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah 

pihak masing-masing memikul separuh dariresiko kemungkinan harga nilai 

uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan 

dan waktu menebus tanah itu. Dalam putusan Mahkamah Agung sebelum 

berlakunya UUPA yang ditetapkan, bahwa besarnya uang tebusan didasarkan 

pada harga emas pada waktu menggadaikan dan menebus tanah dan 

ditanggung secara fifty-fifty, artinya sama besaroleh kedua belah pihak, hal ini 

dirasakan sebagai cukup adil dan sepatutnya. 

 Sebelum berlakunya UUPA penggadaian tanah kepada orang bukan Bumi 

putera dilarang dianggap melanggar larangan pengasingan tanah. 

 Gadai tanah di Jawa Timur yang dilakukan di muka LurahKepala Desa 

dianggap memenuhi syarat untuk penggadaian tanah. Memang pada 

umumnya pelaksanaan jual gadai ini dilakukan di muka Kepala Desa, karena 

masyarakat Desa menganggap bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam 

perjanjian jual gadai akan menambah kepastian hukum bagi semua pihak 

baik bagi pemberi gadai maupun bagi pemegang gadai dan bagimasyarakat 

Desa itu sendiri. 
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2. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Menurut Perundang-Undangan yang 

Berlaku 

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Pengadilan (Litigasi) 

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara 

hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara 

masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

pemerintah. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang 

mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga 

peradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses lembaga peradilan disebut 

sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi. 

Lembaga peradilan atau sering disebut sebagai lembaga yudikatif 

merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan 

rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan 

sebagai upaya untuk menyelesaikan engketa atau konflik. Lembaga ini 

merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang 

mendambakan keadilan. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir 

para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. 
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Peradilan adalah salah satu lembaga yang menjalankan (pelaku) 

kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas pokok untuk menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. 

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa: 

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Lembaga peradilan merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala 

lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa 

atau konflik. Lembaga ini merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan 

masyarakat yang mendambakan keadilan. Pengadilan merupakan tumpuan 

harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. 

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur 

bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada 

masyarakat, pengadilan mempunyai tugas-tugas utama secara normatif antara 

lain: pertama, memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada 

pencari keadilan. Kedua, memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang 
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diperlukan bagi pencari keadilan. Ketiga, memberikan penyelesaian perkara 

secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan semua pihak dan 

masyarakat. 

b. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atau Penyelesaian Sengketa 

Alternative (Alternative Disputes Resolution) 

Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar 

pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif. Penyelesaian perkara diluar konsultasi, negoisasi, mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase. 

1) Konsultasi, merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara 

suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang 

merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien 

tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. 

Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “ 

kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan 

oleh pihak konsultan.  

2) Negosiasi, merupakan proses tawar menawar atau pembicara untuk 

mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi 

diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para 

pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah 

dibicarakan hal tersebut.  
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3) Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah 

melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja 

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi 

dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua 

belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa 

tersebut dengan mediator.  

4) Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. 

Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga 

bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian 

antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi 

dibandingkan seorang mediator.  

5) Arbitrase, berasal dari kata “arbitrase” (bahasa latin), yang berarti 

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. 

Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga 

arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi 

untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak 

mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini 

lembaga peradilan. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1. 

Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan gadai tanah menurut hukum pertanahan 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan 

Perlindungan hukum yang represif. Namun, berdasarakan ahsil penelitian, ketika 

terjadi sengketa pertanahan antar masyarakat yang ada di wilayah yang menjadi objek 

penelitian, pola penyelesaian sengketa tersebut jarang terjadi sampai di ranah 

peradilan karena pola penyelesaian yang dilakukan biasanya selesai pada tingkat 

mediasi yang dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat di wilayah yang menjadi 

objek penelitian. 2. Penyelesaian sengketa gadai tanah  biasanya dilakukan dengan 

cara 2 (dua) hal, diantaranya: a) Jika gadai tanah pertanian tersebut tansaksinya 

dilakukan dengan sistem adat, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah 

mufakat. Jika tidak bisa selesai dengan cara tersebut, maka dilakukan mediasi yang 

melibatkan kepala desa atau kepala adat. b) Jika gadai tanah pertanian tersebut 

tansaksinya dilakukan dengan hukum nasional maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui jalur litigasi, yaitu Pengadilan Negeri serta jalur non litigasi berupa 

Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. 

Saran 

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah: 1. Kepada para pihak yang ingin 

melakukan gadai tanah pertanian, sebaiknya menggunakan klausula hukum perjanjian 

yang berlaku secara nasioanl agar pola penyelesaian sengketa juga diatur dan 
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disepakati bersama dalam perjanjian yang disepakati tersebut. 2. Ketika terjadi 

masalah, sebaiknya para pihak tetap mempertahankan pola penyelesaian sengketa 

secara adat. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku-Buku, Kamus, Makalah 

 

Budi Srinastiti, Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum 

Luas Tanah Pertanian, Tersis, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga, 2013. 

 

Effendi Perangin, Sari Kuliah (1) Hukum Agraria I , Jakarta: UI Perss, 2006. 

 

Sudiyat Imam, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberti, 2010. 

 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian 

 

Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai 

 

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Pertanian 

 

 

 

 

 


	Jurnal Caper.pdf
	Abstrak Jurnal.pdf
	Jurnal.pdf

