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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 

gadai tanah (sandak tanggep) berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 

Tahun 1960 tentang batas maksimal gadai tanah pertanian dan hukum adat serta 

untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan gadai tanah menurut 

undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, manfaatnya 

yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa dan masyarakat 

mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian. jenis penelitian ini adalah normatif 

empiris yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melihat 

bagaimana pelaksanaannya di lapangan. perjanjian gadai tanah (sandak tanggep) 

yang dilakukan di Desa Perian ini masih menggunakan hukum adat setempat, 

yang diyakini lebih mendatangkan kemanfaatan dan memenuhi rasa keadilan bagi 

masing-masing pihak. dalam hal ini diketahui bahawa salah satu faktor utamanya 

adalah karena faktor tolong menolong. 

Kata Kunci: Perjanjian, Gadai Tanah (Sandak Tanggep), Hukum Adat 

IMPLEMENTATION OF LAND PAWNING AGREEMENT (SANDAK 

TANGGEP) BY LAW NUMBER 56 PRP YEAR 1960 AND ADAT LAW 

(STUDY IN PERIAN VILLAGE EAST LOMBOK) 

Abstrak 
 The purpose of this study is to know the implementation of land pledge 

agreement (sandak tanggep) based on Article 7 of Law Number 56 Prp Year 1960 

about the maximum limit of agricultural land plot and customary law and to know 

what are the obstacles in the implementation of land pledge according to this law 

Law Number 56 Prp Year 1960, the benefit is to provide clear information to the 

students and the community about the implementation of agricultural land pledge. 

this type of research is the normative empirical that is referring to the legislation 

and see how the implementation of the field. the land pledge agreement (sandak 

tanggep) conducted in this perian village still uses local customary law, which is 

believed to bring more benefit and fulfill the sense of justice for each party. in this 

case it is known that one of the main factors is due to help factor. 

Keywords: Agreement, Pawn Land (Sandak Tanggep), Customary Law 
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I. PENDAHULUAN  

 

Indonesia adalah salah satu Negara Agraris yang mana 

menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah itu sendiri. Tanah 

merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia 

yang memiliki manfaat yang sangat vital bagi kehidupan. Dalam masyarakat 

di pedesaan penggunaan tanah selain sebagai tempat tinggal dan usaha, tanah 

juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat 

yaitu dengan cara menggadaikan tanah miliknya. Pentingnya arti tanah bagi 

kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak 

dapat dipisahkan dari tanah, mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan 

pangan dengan cara mendayagunakan tanah.
1
 

Di dalam hukum adat suku sasak lombok, gadai tanah ini biasa disebut 

dengan istilah Sandak, yang mana para pihak yaitu penjual gadai (penyandak) 

dan pembeli gadai (penanggep) didalam perjanjian gadai (sandak) ini 

melakukan perjanjian hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan kepada 

masing-masing pihak saja tanpa harus membuat perjanjian dalam bentuk 

tertulis. 

Di dalam hukum adat Lombok, selain mengenai bentuk perjanjiannya 

ini yang jarang berbentuk tertulis, jangka waktunya pun jarang ditentukan oleh 

para pihak yang melakukan perjanjian ini, Sehingga jangka waktunya tersebut 

akan berakhir ketika pihak penjual telah memiliki uang untuk melunasi 

hutang-hutangnya meskipun waktu perjanjiannya telah cukup lama.  

                                                           
1
 G.Kartasapoetra et.all.,Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan  

Pendayagunaan Tanah, PT. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 1 
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Pengaturan gadai tanah ini secara khusus telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria. 

Di dalam ketentuan  pasal 7 ayat (1) telah dijelaskan mengenai batas waktu 

perjanjian gadai tanah ini bahwa jangka waktu perjanjian gadai tanah ini tidak 

boleh lebih dari 7 tahun, dan apabila telah lebih dari 7 tahun maka pembeli 

gadai harus mengembalikan tanah objek perjanjian gadai ini kepada 

pemiliknya (penjual gadai) tanpa adanya uang tebusan.  

Namun pada kenyataannya, masyarakat suku sasak Lombok masih 

lebih banyak menggunakan hukum adat karena kurang fahamnya mengenai 

aturan yang telah ditetapkan dan menganggap peraturan yang telah dibuat yang 

sifatnya tertulis sering bertolak belakang dengan kehidupan dimasyarakat 

sehingga mereka masih jauh lebih tunduk kepada hukum adat yang berlaku 

yang menurut mereka lebih memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing 

pihak. 

Berdasarkan ilustrasi pada latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian gadai tanah menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

dan Hukum Adat Di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur 

? 2. Apasajakah kendala-kendala didalam pelaksanaan gadai tanah menurut 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Perian.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Untuk mengetahui dan 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa, penyusun dan masyarakat tentang 
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bagaimana perlaksanaan perjanjian gadai tanah menurut Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan hukum adat di Desa Perian Kecamatan 

Montong Gading Lombok Timur. 2. Untuk mengetahui dan memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa penyusun dan masyarakat tentang kendala-

kendala apasaja yang terdapat didalam pelaksanaan gadai tanah menurut 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Perian. Adapun manfaat 

yang ingin dicapai yaitu: 1. Manfaat teoritis penelitan ini diharapkan dapat 

membantu dalam memperkaya khazanah ilmu hukum terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perjanjian gadai tanah menurut Undang-Undang Nomor 

56 Prp Tahun 1960 dan Hukum Adat. Serta menjadikan rujukan bagi para 

akademisi jika mereka melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan gadai 

tanah menurut hukum adat khususnya dimasyarakat di Desa Perian Kecamatan 

Montong Gading Lombok Timur. 2. Secara praktek penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi pedoman bagi para pihak yang melakukan perjanjian gadai tanah 

di Desa Perian Kecamatan Montong Gading. Serta hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para mahasiswa dan 

masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam 

perjanjian gadai tanah ini. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu 

suatu metode penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan dan melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan yang mana 

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana 

hukum itu berjalan dalam kehidupan dimasyarakat yang sebenarnya. 
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II.PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah (sandak tanggep)Menurut 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Dan Hukum Adat 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan tentang 

bagaimanakah peelaksanaan perjanjian gadai tanah menurut Undang-

Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Dan Hukum Adat ini maka terlebih 

dahulu penulis akan menjelaskan tentang konsep gadai beserta pengaturan 

gadai tanah (sandak tanggep) ini yang tujuannya tidak lain adalah untuk 

memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang pertama. 

1. Konsep Gadai Tanah (Sandak Tanggep) Menurut Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 Dan Hukum Adat. 

Gadai tanah tersebut harus dibedakan dengan gadai di dalam 

KUH Perdata dimana di dalam KUH Perdata gadai ini disebut dengan 

istilah ”pand”, boreg, atau yang didalam bahasa indonesia di sebut 

gadai. Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam buku II bab XX 

dari Pasal 1150-1161. Pihak yang menggadaikan disebut dengan 

pemberi gadai dan yang menerima gadai disebut dengan penerima 

gadai. Di dalam KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut: “ 

gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang 

berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan 

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
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barang tersebut secara didahulukan daripada orng-orang berpiutang 

lainnya , dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang 

itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan“.  

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 

1960 yaitu di dalam Pasal 1 angka 9 yang mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan gadai adalah gadai tanah adalah suatu hubungan 

seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang 

uang kepada pemilik tanah selama hutang tersebut belum dibayar 

lunas, maka tanah yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan 

yang meminjamkan uang tersebut tadi (pemegang gadai). Selama itu 

hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian 

merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung 

pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.  

Sedangkan dalam Hukum Adat, istilah gadai tanah ini atau kata 

jual gadai merupakan terjemahan dari istilah Jawa “adol sende” 

(Sunda: gade, ngajual akad; Minangkabau: sando), dan istilah hukum 

adat di Desa Perian ini gadai tanah disebut dengan “ sandak tanggep” 

adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik tanah, 

menyerahkan tanahnya kepada pihak yang lain, yang menerima 

penyerahan itu dengan membayar sejumlah uang (barang) kepada 

pemilik tanah atau penggadai, dan selama tanah gadai tersebut tidak 

ditebus oleh pemiliknya, maka selama itu penerima gadai berhak 
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menguasai tanah tersebut. Menguasai tanah gadai berarti berhak 

mengolah dan menikmati hasilnya.
2
 

2. Pelaksanaan Perjanjaian Gadai Tanah (sandak tanggep) di Desa 

Perian  

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 ini dapat dilihat secara jelas perbedaan 

yang terdapat antara pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat di 

Desa Perian Montong Gading dan hukum nasional ini sebagai berikut: 

1. Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Tanah 

Dari hasil penelitian, didalam melakukan perjanjian gadai 

tanah menurut hukum adat ini, para pihak yang melakukan 

perjanjian hanya berhadapan dengan pihak yang menggadaikan 

(penyandak) dan pihak yang menerima gadai (penanggep) dimana 

para pihak hanya melakukan perjanjian hanya berdasarkan atas 

kesepakatan kedua belah pihak saja dan jika ada pihak diluar yang 

melakukan perjanjian maka meraka merupakan pihak ketiga yang 

merupakan saksi dalam perjanjian tersebut. Biasanya yang menjadi 

saksi dalam perjanjian gadai tersebut adalah keluarga dekat para 

pihak ataupun kepala dusun dan kepala desa dari desa setempat. 

Namun ada juga yang melakukan perjanjian tersebut hanya dengan 

kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak lainnya 

sebagaimanayang telah diuraikan diatas.  

                                                           
2
 Hilman  Hadikusuma,  Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung  2001 hlm. 43 
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2. Terjadinya Gadai Tanah 

Menurut informasi yang didapatkan penulis di desa 

setempat tempat penelitian yaitu di Desa Perian Montong Gading 

ini bahwa gadai tanah menurut hukum adat di desa ini adalah salah 

satu bentuk transaksi yang dilakukan antara pihak penjual gadai 

(penyandak) dengan pembeli gadai (penanggep) yang objeknya 

berupa tanah yang diberikan oleh si penjual gadai atas sejumlah 

harga yang dibayarkan oleh pihak yang membeli gadai tersebut dan 

yang hak penguasan atas tanah tersebut yang bersifat sementara. 

Artinya sementara disini adalah bahwa tanah objek dari perjanjian 

gadai tanah tersebuat akan dikuasai oleh pihak pembeli gadai ini 

hanya selama uang harga gadai ini belum dikembalikan kepada 

pihak pembeli gadai (penanggep) oleh si penjual gadai 

(penyandak). Yang di dalam masyarakat adat di Desa setempat 

lazim disebut dengan istilah “tebus sandak”. Transaksi ini di dalam 

hukum adat bersifat kontan, riil, dan konkrit yaitu penyerahan 

harga secara langsung dan adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak dan adanya proses serah terima benda dengan harga yang 

disepakati pemberi dan penerima gadai. Sehingga dengan adanya 

unsur-unsur tersebut maka menurut hukum adat setempat 

perjanjian tersebut sudah dianggap sah.  
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3. Bentuk perjanjian gadai 

Didalam ketentuan perundang-undangan baik UUPA 

maupun aturan pelaksanaanya menghendaki perjanjian yang dibuat 

tersebut adalah bersifat tertulis yang bertujuan tiadak lain adalah 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak 

yang melakukan perjanjian tersebut. Namun didalam hukum adat 

di Desa Perian para pihak yang melakukan perjanjian melakukan 

perjanjian tersbut secara lisan. 

4. Jangka waktu gadai 

Jangka waktu dalam pelaksanaan gadai tanah menurut 

Undang-Undang ini atau yang lazim disebut dengan penebusan 

kembali tanah gadai yang berakibat pada dikuasainya kembali 

tanah yang telah digadaikannya tersebut telah diatur di dalam Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu di dalam Pasal 

7 yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian gadai tanah ini 

adalah 7 tahun, dan apabila telah melebihi 7 tahun maka wajib 

dikembalikan kepada pemilik asli tanah tanpa adanya uang 

tebusan. 

Namun di dalam masyarakat hukum adat di Desa Perian, 

selama uang harga gadai belum dikembalikan atau dilakukan 

penebusan, meskipun gadai tanah ini melebihi waktu 7 tahun 

perjanjian gadai ini akan tetap berlangsung. Sampai saat penjual 
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gadai (penyandak) mengembalikan sejumlah uang harga gadai 

tersebut (tebus sandak). 

5. Penebusan Kembali Tanah Objek Perjanjian Gadai 

Seperti yang diketahui bahwa didalam ketentuan 

perundang-undangan jika perjanjian gadai telah berlangsung 

selama 7 tahun atau lebih maka objek perjanjian tersebut harus 

dikembalikan kepada pemilik tanpa adanya uang tebusan. Namun 

perjanjian seperti ini dalam masyarakat hukum adat khususnya di 

Desa Perian Montong Gading ini tidak berlaku. 

6. Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai 

Tanah Menurut Hukum Adat di Desa Perian  

Didalam Melakukan Suatu Hubungan Hukum, tidak dapat 

di pungkiri bahwa didalam melakukan suatu perjanjian dikemudian 

hari bisa saja terjadi konfik didalam pelaksanaan perjanjian 

tersebut sehingga jika konflik tersebut terjadi maka akan 

memunculkan suatu sengketa. Begitu pula dengan perjanjian gadai 

tanah (sandak tanggep) ini, bahwasanya tidak menutup 

kemungkinan bisa terjadi ketidak sepahaman antar pihak sehingga 

terjadi konflik yang berujung dengan sengketa. Adapun cara-cara 

yang dilakukan masyarakat di Desa Perian ini untuk menyelesaikan 



11 
 

 
 
 

konflik atau sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah 

(sandak tanggep) ini dalam masyarakat yaitu:
3
 

a. Dilakukannya perdamaian atau permusyawarahan terlebih 

dahulu antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual gadai 

(penyandak) dan pihak pembeli gadai (penanggep). 

b. Apabila setelah dipertemukan kedua belah pihak untuk 

melakukan perdamain namun belum ada kesepahaman dan 

menemukan titik temu maka barulah dihadirkan kepala dusun 

(Kadus)  setempat beserta pemuka adat (jika ada) sebagai 

penengah dalam permasalahan tersebut untuk menemukan jalan 

keluar. 

c. Setelah dilakukannya musyawarah dengan dihadiri oleh Kepala 

Dusun maupun Pemuka Adat namun ternyata masih saja belum 

menemukan titik temu dan kesepahaman antar para pihak, 

maka barulah akan dihadirkan Kepala Desa, Kepala Dusun, 

Pemuka Agama (tuan guru), maupun Kepala Adat sebagai 

penengah untuk mendamaikan dan yang akan memberikan 

saran dan masukankepada kedua belah pihak untuk mencapai 

suatu kesepakatan dan keputusan bagi kedua belah pihak.  

d. Namun jika dengan ketiga cara ini para pihak belum juga 

mendapatkan kesepakatan maka permasalah tersebut 

dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah akan 

                                                           
3
Hasil wawancara dengan bapak Munawar Khairi selaku kepala Dusun di Dusun Gunung 

Paok Desa Perian, pada tanggal 29 desember 2017 
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melanjutkan dengan jalur litigasi (Pengadilan) atau tidak. 

Tergantung dari kedua belah pihak tersebut. 

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Gadai Tanah 

Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat 

di desa perian ini melakukan perjanjian gadai sebagaimana yang dapat 

diketahui dari hasil penelitian ini yaitu: 

a. Menyelesaikan Permasalahan Ekonomi Keluarga 

Di dalam kehidupan masyarakat di pedesaan bagi sebagian 

orang untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga ini 

terkadang tidaklah mudah. Hal seperti ini terjadi karena pada 

kenyataannya penghasilan atau pendapatan si pihak yang 

menggadaikan tanah tersebut kerapkali tidak dapat mencukupi 

kebutuhan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sehingga 

masyarakat di pedesaanini untuk memenuhi kebutuhannya tersebut 

maka dilakukan upaya dengan meminjam uang dengan cara 

melakukan perjanjian gadai tanah atau sawah miliknya kepada 

orang lain sebagai kompensasi atas uang yang diterimanya untuk 

memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya baik kebutuhan yang 

bersifat primer maupun sekunder. 

b. Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Pinjaman Uang 

Di Desa Perian Kecamatan Montong Gading ini perjanjian 

dalam bentuk gadai tanah ini telah berlangsung sangat lama sesuai 

dengan adat kebiasaan di daerah setempat. Perjanjian gadai tanah ini 



13 
 

 
 
 

terjadi disebabkan karena pihak penjual gadai ini membutuhkan uang 

dalam waktu yang cepat sehingga alernatif yang digunakan salah 

satunya yaitu dengan cara menggadaikan tanah yang mereka miliki 

untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sangat mendesak tersebut. 

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-

Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Di Desa Perian 

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ketentuan di dalam 

Undang-Undang ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di dalam masyarakat 

hukum adat sebagai berikut:  

1. Faktor Pengetahuan Masyarakat  

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa 

Perian ini dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan 

ketentuan didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ini 

tidak bisa diterapkan sebagaimana yang diharapkan adalah karena faktor 

pengetahuan masyarakat itu sendiri. Dimana di dalam masyarakat di Desa 

Perian ini yang melakukan perjanjian gadai tanah ini sebagian besar tidak 

mengetahui bahkan tidak pernah mendengar sama sekali ketentuan yang 

mengatur tentang gadai tanah ini, sehingga wajarlah sampai dengan saat 

ini praktek didalam perjanjian gadai tanah sebagaimana yang diamanatkan 

di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ini masih 

belum bisa direalisasikan di dalam masyarakat Indonesia khususnya di 

masyarakat yang berada di Desa Perian Kecamatan Montong Gading 

Lombok Timur ini. 
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2. Faktor Hukum Adat Itu Sendiri 

Dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum adat adalah 

sebuah kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-

ulang dan ditetap kan sebagai aturan yang dalam masyarakat yang hidup, 

tumbuh,berkembang dan bahkan mati didalam masyarakat itu sendiri yang 

kemudian ditaati dan dipatuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat 

tersebut. Di dalam masyarakat hukum adat khususnya di Desa Perian ini 

salah satu faktor yang menyebabkan ketentuan dari peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang 

telah ditetapkan adalah karena di dalam masyarakat Hukum Adat di Desa 

Perian ini, mereka lebih memilih untuk mempertahankan keberadaan dari 

hukum adat yang telah mendarah daging di dalam masyarkat. Sehingga 

meskipun ada masyarakat yang mengetahui aturan yang telah ditetapkan 

untuk masalah gadai tanah ini, namun tetap saja masyarakat setempat lebih 

memilih untuk mempertahannkan eksistensi dari hukum adat setempat. 

Karena didalam ketentuan hukum adat Lombok, gadai haruslah dilakukan 

penebusan kembali atau sesuai denga ketentuan adat di Desa Perian  “ 

nebus sandak atau bajar otang” yang artinya menebus gadai atau 

melunasi hutang. Dan menurut masyarakat setempat gadai dalam sistim 

hukum adat inilah yang lebih banyak memberikan rasa keadilan bagi 

masing-masing pihak. 
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3. Faktor Saling Tolong Menolong 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam 

masyarakat Lombok khususnya masyarakat di Desa Perian ini bahwa 

transaksi gadai tanah ini adalah merupakan salah satu cara untuk 

melakukan tolong menolong kepada kerabat yang sedang membutuhkan 

uang dalam waktu yang cepat. Sehingga jika ketentuan di dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ini diterapkan, maka unsur 

tolong menolong dari perjanjian ini akan menjadi sumir, karena pada 

umumnya masyarakat yang melakukan perjanjian ini sebelumnya telah 

menyepakati bahwa sebelum harga dari gadai tanah tersebut dikembalikan, 

maka selama itu pula objek gadai tersebut dikuasai oleh pembeli gadai. 

Selain itu juga gadai di dalam masyarakat di Desa Perian ini sifatnya lebih 

spesifik, karena nilai gadai tersebut tidak jauh beda dengan nilai jual atau 

harga beli, sehingga mengembalikan tanah gadai kepada pemilik dengan 

tanpa adanya uang tebusan akan merugikan pemegang gadai. 

Dan pada umumnya pihak pemegang gadai di Desa Perian ini 

adalah pihak yang memiliki kekurangan tanah atau mereka tidak memiliki 

cukup hak penguasaan atas tanah sehingga kerap kali mereka melakukan 

perjanjian gadai ini dengan pihak yang memiliki tanah. Sehingga tentunya 

kedua belah pihak menjadi sama-sama saling menguntungkan. 
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III.PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 1. Pelaksanaan gadai tanah di dalam masyarakat Lombok 

khususnya di Dasa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ini 

sebagian besar masih menggunakan ketentuan dari hukum adat, karena 

menurut masyarakat setempat pelaksanaan gadai dalam sistem hukum adat ini 

lebih banyak mendatangkan keuntungan, selain itu juga karena Pelaksanaan 

gadai dalam sistem hukum adat ini lebih praktis dan mudah untuk 

dilaksanakan, tidak mempunyai unsur pemerasan sebagaimana yang dikatakan 

di dalam ketentuan undang-undang, sehingga meskipun telah dikeluarkan 

undang-undang yang mengatur ketentuan gadai tanah ini namun faktanya 

lebih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan hukum adat, dan 

lebih memberikan keadilan bagi masing-masing pihak yang membuat 

perjanjian tersebut, yaitu antara penjual gadai (penyandak) dan pembeli gadai 

(penanggep). 2. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan dari Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Ini diterapkan di dalam 

masyarakat di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ini 

yaitu karena faktor pengetahuan dari masyarakat setempat, bahwa di dalam 

masyarakat yang melakukan perjanjian gadai tanah di Desa Perian ini dapat 

dikatakan tidak ada yang mengetahui ketentuan dari perundang-undangan 

yang telah dibentuk, Faktor dari hukum adat di dalam masyararakat setempat, 
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bahwa dalam melaksanakan perjanjian gadai tanah ini masyarakat lebih 

memilih menggunakan hukum adat yang telah berlaku sejak zaman dahulu, 

karena menurut mereka hal itu lebih memenuhi rasa keadilan, dan faktor 

tolong menolong, yaitu dengan mereka melakukan perjanjian ini  masyarakat 

setempat dapat saling tolong menolong antar sesama bagi pihak yang 

membutuhkan uang maka kebutuhannya tercukupi dan pihak yang 

meminjamkan uang tidak akan dirugikan dikarenakan ada sebidang tanah 

yang dapat diusahakan, sehingga mereka tetap saling menguntungkan. 

 

Saran-saran 

Adapun saran-saran yang penulis akan coba berikan sebagai 

berikut: 1. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di dalam masyarakat 

di Desa Perian Kecamatan Montong Gading ini sebagian besar tidak 

mengetahui ketentuan yang telah diberlakukan di dalam Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 ini sehingga pemerintah yang terkait 

seharusnya melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok daerah sehingga 

masyarakat dapat lebih memahami ketentuan yang telah diberlakukan 

tersebut. 2. Perjanjian gadai tanah di masyarakat di Desa Perian ini 

diketahui masih memiliki unsur tolong menolong sehingga apabila 

ketentuan dalam pasal ini diberlakukan maka akan sangat tidak adil bagi 

mereka. Sehingga kiranya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap 

peraturan perundang-undangan tersebut agar dapat memenuhi rasa 

keadilan bagi masing-masing pihak. 
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