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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan factor 

penghambat penerapan perjanjian gadai (sandak tanggep) berdasarkan pasal 7 

undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang batas maksimal gadai tanah 

pertanian. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian ini 

penggambarkan bagaimana bentuk perjanjian sandak tanggep di masyarakat adat 

di kecamatan batukeliang Lombok tengah yaitu kebanyakan dilaksanakan secara 

tidak tertulis berdasarkan saling percara, selain itu factor penghambat penerapan 

pasal 7 undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang batas maksimum gadai tanah 

pertanian yaitu pengetahuan masyarakat tentang aturan ini sangat kurang, 

kemudian factor penghambatnya sandak tanggep dilaksanakan sebagai sifat 

tolong menolong antar sesama, dan yang terahir factor penghambat penerpan 

pasal 7 UU No 56/Prp/1960 yaitu Perekonimian masyarakat yang tidak setabil 

atau lemah.  

Kata Kunci: Perjanjian Adat, Hukum Adat, Tanah 

SANDAK TANGGEP AGREEMENT ON THE AGRICULTURAL LAND BASED ON 

THE ARTICLE NUMBER 7 ACT NUMBER 56 PRP OF 1960 CONCERNING THE 

DETERMINATION OF MAXIMUM TIME LIMITS FOR MORTGAGE ON THE 

AGRICULTURAL LAND IN BATUKLIANG DISTRICT, CENTER LOMBOK 

REGENCY 

Abstract 

This research has purposed to find out the implementations and the obstacle 

factors on mortgage agreement (sandak tanggep) based on Article 7 Act Number 

56 government regulation in lieu of law of 1960 concerning  The Determination of 

Maximum Time Limits on Mortgage For Agricultural Land. This research had 

been using empirical legal research method with using statute approach, 

conceptual approach, and sociological approach. The result of this study 

described that sandak tanggep agreement in customary law communities in 

Batukliang District Center Lombok Regency, they are doing mostly by unwritten 

agreement, based on their trust on each other. Furthermore, the obstacle factors 



that the implementation Act Number 56 Prp of 1960 concerning  The 

Determination of Maximum Time Limits For Mortgage on The Agricultural Land 

that society are less known about this regulation, the other obstacle factors that 

sandak tanggep only they will be doing because they want help each other, and 

finally the obstacle factors from this Article 7 Act Number 56 Prp of 1960 that the 

economy on this society is unstable or on a weak conditions. 

Keywords: Customary agreement, customary  Law, Land 

  



I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan dari manusia, karna manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. 

Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 

mendayagunakan tanah. Sejarah kehancuran manusFia ditentukan pula 

oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan 

peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa 

ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber-sumber alam 

yang terkandung didalamnya. 

Gadai-menggadai tanah pertanian menurut hukum adat lebih 

didasarkan pada prinsip saling membantu dan atas dasasr kepercayaan. 

Akan tetapi jika dikaji dari kenyataan praktik masyarakat, gadai-

menggadai menurut hukum adat itu mengandung unsure pemerasan dan 

penindasan, karena jika si penggadai tanah belum mampu menebus 

kembali tanah yang digadainya sebagai uang gadainya walaupun sudah 

dikuasai dan dikerjan oleh pemegang gadai bepuluh-puluh tahun, belum 

boleh mengambil kembali tanahnya. Akibatnya terjadi gadai menggadai 

tanah sampai pada anak cucunya, bahkan tidak sediki tanah objek gadai 

diakui oleh pemegang gadai sebagai tanah yang dibeli dengan cara jual 

lepas, lebih lebih jika si penjual gadai meninggal terlebih dahulu, hal ini 



disebabkan jual gadai tanah yang dilakukan menurut hukum adat tidak 

dilakukan secara tertulis.
1
 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan  

“ barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak 

berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah 

berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah 

itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 

selessai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran 

uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-“ adapun tunjuan dari 

ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan 

manusia oleh manusia. 

Praktek-praktek Sandak tanggep dikalangan masyarakat hukum 

adat Lombok pada umumnya dilangsungkan secara lisan dan disaksikan 

oleh tokoh adat/penghulu, kepala desa agar mendapat perlindungan 

hukum, dianggap terang dan diketahui oleh masyarakat.  

Akan tetapi ada kalanya juga sistem sandak tanggep ini 

dilangsungkan tanpa ada yang menyaksikan hanya didasarkan  pada sifat 

saling percaya antara kedua belah pihak saja dan atas dasar kekeluargaan. 

Dan setiap perjanjian yang dilakukan secara sepakat dan dilanjutkan 

dengan serah terima maka perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi sandak tanggep. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan adalah: 

1.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian sandak tanggep dalam masyarakat 

Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah. 

                                                             
1
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2. Faktor  apa saja yang menghambat penerapan pasal 7 undang-undang 

nomor 56/prp/1960 tentang ketentuan batas waktu maksimum gadai 

tanah pertanian dalam pelaksanaan perjanjian sandak tanggep di 

Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Pelaksanaan perjanjian sandak tanggep dalam masyarakat 

Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Faktor apa saja yang menghambat penerapan pasal 7 undang-

undang nomor 56/prp/1960 tentang ketentuan batas waktu 

maksimum gadai tanah pertanian dalam pelaksanaan perjanjjian 

sandak tanggep di Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademis dan menambah pengetahuan masalah perjanjian sandak 

tanggep serta menambah menyelesaikan studi pada Stara Satu (S1) 

prongram studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. 



Dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir serta 

bernalar karena menjadi bahan bacaan dalam mempelajari ilmu-ilmu 

hukum yang setiap saat semakin berkembang serta diharapkan mampu 

menjadi sumber referensi bagi para pihak dalam mengembangkan 

pengetahuan di bidang hukum khususnya ilmu hukum perdata. 

b. Manfaat Praktis 

Sescara praktis diharapakan dapat menjadi acuan bagi para 

pihak yang melakukan perjanjian sandak tanggep di Kecamatan Batu 

Keliang Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam hal perjanjian 

gadai tanah pertanian agar dapat menjalankan hukum positif 

Indonesia. 

D. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data yang 

digunakan adalah data primer, dan data Sekunder. teknik pengumpulan data 

diperoleh dari hasil wawancara, Peraturan Perundang-Undangan, Literatur 

dan Karya Tulis, serta buku-buku. 

 

 

  



II PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Sandak tanggep Lahan Pertanian Dalam 

Masyarakat Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah 

Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 

Keberadaan perjanjian sandak tanggep (gadai)  tanah pertanian di 

Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah, masih ada dan 

merupakan salah satu cara yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat 

untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dianggap sangat mendesak dengan 

jumlah yang cukup besar bagi masyarakat yang bersangkutan, misalnya 

untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya merantau keluar negeri 

yang merupakan suatu jalan tercepat untuk mendapatkan uang. 

Perjanjian sandak tanggep (gadai)  tanah tersebut, ada yang dilakukan 

secara tertulis, yaitu dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh si 

Penyandak (penggadai) dan si Penanggep (penerima gadai), dengan dihadiri 

oleh dua orang saksi, dan biasanya dibuat diatas materai, dan ditanda 

tangani oleh kedua belah pihak yaitu si penyandak dan penanggep,dan 

disaksikan oleh saksi, dan ada juga diketahui oleh kepala adat atau kepala 

dusun, akan tetapi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Batu Keliang 

Kabupaten Loombok Tengah melakukan penjanjian sandak tanggep (gadai) 

lahan pertanian  hanya cukup di tanda tangani oleh pihak penyandak 

(penggadai), dan penanggep (penerima gadai), dengan dihadiri oleh dua 

orang saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penyandak 

(penggadai) dan satu saksi lagi dari pihak penanggep (penerima gadai). 



Selama sandak tanggep (gadai) berlangsung, penambahan uang sandak 

tanggep (gadai) juga dimungkinkan apabila disepakati oleh kedua belah 

pihak, dalam istilah masyarakat Kecamatan Batu Keliang dikenal dengan 

istilah “Perombok Sandak”. Dalam penambahan gadai ini biasanya tidak 

boleh lebih besar dari harga gadai yang pertama, karena dalam transaksi 

gadai tersebut, tidak bisa sesuai keinginan dari penyandak (penggadai) saja, 

dimana si penyandak (penerima gadai) juga memperhitungkan luas dari 

objek yang digadaikan tersebut, yaitu uang gadai tidak boleh melebihi harga 

jual dari objek yang digadaikan, tergantung dari objek gadai tersebut. 

“Pada saat dinyatakan dihadapan penghulu atau kepala desa “saya 

mengaku sudah menyerahkan tanah dan untuk itu sudah 

menerima uang harganya” maka saat itu juga ditaruhnya hak-hak 

pihak lain atas tanah itu, yaitu baik hak gadai atau hak milik 

maupun hak sewa. Sejak saat itulah sampai ditebusnya, atau 

untuk selama-lamanya atau sampai lewatnya tempo tertentu si 

pembayar uang menjadi mempunyai hak atas tanah.”
2
 

Dalam transaksi sandak tanggep tidaklah ada tempo tertentu untuk 

penebusan tanah yang digadaikan maka penguasaan si pembayar uang 

terhadap tanah gadai akan tetap berlangsung sampai waktu penebusan 

dilakukan oleh pemberi gadai. 

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 menetapkan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
3
 

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang 

pada mulai berikutnya peraturan ini (yaitu pada tanggal 1 

                                                             
2
 Ter Haar “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebekti Poesproto)” 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1960,hlm. 110. 
3
 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2006, 

hlm. 116 



Januari 1961) sudah berlangsung 7 tahunan atau lebih, wajib 

mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 

sebulan sesudah tanaman-tanaman yang ada selesai dipanen 

dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang 

tebusan, 

2. Mengenai hak gadai yang pada mula 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 dibawah ini : ( 7 + ½ – waktu 

berlangsungnya hak gadai × uang gadai dibagi 7 ). Pelaksanaan 

pengembaliannya adalah dalam waktu sebulan setelah panen 

yang bersangkutan. 

3. Ketentuan dalam ayat (2) ini juga berlaku juga terhadap hak 

gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini. 

Dalam pasal 7 diatas pada ayat (2) dimana dijelaskan apabila 

gadai tanah tersebut belum berlangsung selama 7 tahun, maka 

dapat dikemukakan dengan contoh sebagai berikut : Uang 

gadai sebesar Rp. 21.000.000 dan gadai telah berlangsung 

selama 5 tahun, maka uang tebusannya adalah : 
      –                    

 
  Rp. 7.500.000,- jadi hasil yang 

diterima oleh pemegang gadai selama 5 tahun dianggap sebagai 

5 kali angsuran@ Rp. 3.000.000,- ditambah bunga.   

Faktor ½ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai 

tidak berlangsung 7 tahun. Sehingga tidak ada kewajiban bagi 

penggadai untuk menebusnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal 

ini tidak hanya mengenai tanahtanah gadai yang harus 

dikembalikan namun juga mengatur gadai pada umumnya. Jadi 

peraturan diatas memuat ketentuan tentang gadai yang sudah 

berlaku dan gadai yang sedang atau akan dilakukan. Dimana 

peraturan ini dikeluarkan demikian mengingat dalam praktek yang 

ada dalam masyarakat, dimana hasil tanah yang diterima oleh 

pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari uang 

gadai yang telah disepakati tersebut. Dan dilain pihak penerima 



gadaipun, tidak akan mau menerima gadai tersebut, jika tidak 

menguntungkan baginya. 

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 56/prp/1960 tersebut cukup jelas bahwa ketentuan gadai 

tanah menurut hukum adat berbeda dengan ketentuan gadai tanah 

menurut hukum nasional. 

Terdapat tiga hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 

56/prp/1960 yang merupakan Undang-Undang Landeform 

Indonesia menurut Budi Harsono yaitu:
4
 

a. Penetapan luas maksimum penguasaan tanah pertanian. 

b. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan 

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi 

bagian yang terlampau kecil. 

c. Masalah pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian 

yang digadaikan. 

Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum 

dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat 

berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional 

apabila perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, 

maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari 

pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan sehingga 

dengan demikian dapat diketahui bahwa hak gadai atas tanah 

pertanian bukanlah hak jaminan. 

                                                             
4 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan Jakarta, 1986, hlm.367 



Sandak tanggep di Kecamatan Batu Keliang berlangsung 

terus dan tetap dipertahankan oleh masyarakat kecamatan Batu 

Keliang karena sandak tanggep itu mempunyai fungsi sosial, 

yaitu untuk membantu orang yang lagi membutuhkan uang. 

Waktu penebusan dari sandak tanggep yang ada di kecamatan 

Batu Keliang ini tidaklah terbatas dengan arti kata bahwa sandak 

tanggep akan terus berlangsung selama belum ditebus, jadi tidak 

ada batas waktunya seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 7 

dari Undang Undang No 56 / Prp / 1960 tadi, yaitu 7 tahun. 

Konflik pada perjanjian sandak tanggep ini sering terjadi 

seperti yang kita tahu konflik merupakan cikal bakal terjadinya 

sengketa. Ini terjadi dikarenakan hukum adat sasak Lombok 

tentang gadai tanah dengan hukum Nasional tidak searah. 

 Sengketa ialah menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

pertikaian atau pembantahan.
5
 

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan 

persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan 

secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, 

                                                             
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia 



lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial.
6
 

Salah satu diantara hal yang sangat rentan dapat 

menimbulkan permasalahan dan konflik dalam perjanjian sandaq 

tanggep diantara para pihak yang melakukan perjanjian ini ialah 

mengenai waktu gadai yang merupakan masa atau lamanya 

barang gadai berada ditangan penerima gadai dapat menebusnya 

kebali. Konflik atau sengketa banyak terjadi karena adanya 

sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar 

akan kepentingannya untuk tempat tinggal atau kepentingan lain 

menyebabkan tanah/barang yang tidak jelas kepemilikannya 

diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya masih 

ada yang diperebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar 

akan kepentingan dan haknya. 

Dalam hukum adat upaya yang dapat dilakukan agar tidak 

terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian waktu 

penebusan tersebut terserah kepada pemberi gadai, akan tetapi 

hal ini tidak berarti pemberi gadai bebas mengulur-ulur waktu 

untuk melakukan penebusan, sehingga dapat merugikan 

penerima gadai, namun hal tersebut akan berbeda apabila terkait 

tanah, antara tanah yang diusahakan dengan yang tidak 

                                                             
6
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diusahakan, misalkan untuk tanah sawah, jika yang mengerjakan 

sawah itu penerima gadai maka pemberi gadai harus menunggu 

penyerahan kembali tanah gadai setelah tanaman dipanen atau 

memungut hasil tanaman, tetap berada pada pemilik tanaman 

atau penggarap tanaman itu, kecuali disepakati kedua belah pihak 

bahwa pemberi gadai mengganti kerugian yang diminta penerima 

gadai atau yang menggarap. 

Perjanjian sandaq tanggep yang dibuat secara lisan hanya 

dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah 

pihak, mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak 

tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan 

membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada 

kepercayaan diantara mereka. 

B. Faktor yang menghambat penerapan pasal 7 undang-undang nomor 

56/prp/1960 tentang ketentuan batas waktu maksimum gadai tanah 

pertanian dalam pelaksanaan sandak tanggep. 

Berdasarkan pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, 

maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian 

gadai yang terdapat dalam pasal 7 UU No.56 /Prp/1960 yang intinya 

menyatakan setelah 7 (tujuh) tahun atau lebih hapus dalam arti tidak ada 

tebusan seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Sandak (gadai) dalam 

masyarakat kecamatan Batu Keliang harus ditebus sesuai dengan ketentuan 



adat yang berbunyi “tebus pesande” artinya (gadai harus ditebus).
7
 Atau ada 

lagi pepatah adat Minangkabau yaitu “bajar otang, tebus sandak” artinya 

hutang harus dibayar, gadai harus ditebus. 

Ketika bicara mengenai implementasi suatu peratuaran perundang-

undangan, maka kita memasuki ranah keberlakuan hukum. Orang 

mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara efektif apabila aturan 

nampak berjalan sebagaimana aturan itu berlaku. Untuk mencapai 

keberlakuan suatu aturan hukum, maka sebenarnya secara tidak sadar kita 

telah memasuki area sistem hukum. Suatu  peraturan perundang-undangan 

tidak akan berjalan baik apabila tidak ada dukungan dari komponen-

komponen hukum seperti halnya aparat-aparat penegak hukum. 

Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum adalah:
8
 

1. Unsur adil  

Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang tierdiri 

atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. 

2. Unsur operasional 

Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan 

lembaga-lembaga, yang didirkan dalam suatu sitem hukum. Yang 

termasuk ke dalam adalah juga para pengemban jabatan, yang berfungsi 

dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga. 

3. Unsur aktual 

Keseluruahan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret 

yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para 

pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di 

dalamnya terdapat sistem hukum itu. 

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan kepala Dusun (kadus) Desa Beber kecamatan Batukliang, 

tanggal 2 januari 2018 
8
 Brunggink, Reflesi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm, 140 



“Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

suatu perjanjian yaitu:” 
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1. Adanya kesepakatan  

Bahwa dalam persetujuan perjanjian sandak tanggep yang 

dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad mengenai 

harga dan barang yang diperjanjikan harus adanya kesepakatan 

bersama. 

2. Konkrit  

Dimana perjanjian dilakukan harus dilaksanakan sesuai 

dengan hak dan kewajiaban para pihak berdasarkan dengan isi 

perjanjian yang mereka sepakati bersama. 

3. Kontan 

Melakukan serah terima atau pembayaran harga disertai 

penyerahan barang dan jasa. 

4. Ada persetujuan dari kepala adat atau kepala desa. 

Ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut mendapatkan 

perlindungan hukum yang dianggap terang dan telah disetujui 

oleh masyarakat. 

Namun dalam pelaksanaan atau penerepan hukum gadai 

dimasyarakat masih memiliki banyak hambatan seperti halnnya proses 

pelaksanaan hukum gadai yang dirancang pemerintah dalam pasal 7  
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Undang-undang No.56/Prp/1960. Adapun factor-faktor penghambat 

tersebut antara lain  yaitu: 

1. Pengetahuan masyarakat tentang adanya pasal 7 UU 56/Prp/1960 

tentang penetapan batas maksimum gadai tanah pertanian sangat 

kurang. 

  Pengetahuan masyarakat selaku responden perjanjian 

sandak tanggep di daerah penelitian terhadap diberlakukannya Pasal 

7 UU No.56/Prp/1960 merupakan faktor penting untuk mematuhi 

peraturan yang diberlakukan tersebut hal itu terlihat dalam tabel 

dibawah. 

2.  Masyarakat Kecamatan Batukeliang lebih berpegang teguh dengan 

aturan yang diturunkan oleh leluhur (hukum adat) yaitu sandak 

tanggep dilaksanakan sebagai sifat tolong menolong antar sesama. 

Lebih jelasnya bahwa sandak tanggep (gadai) yang ada di 

masyarakat Lombok khususnya masayarakat Kecamatan Batu 

Keliang Kabupaten Lombok Tengah lebih diutamakan hukum adat 

dari pada kententuan pasal 7 UU No 65/Prp/1960 dalam hal yang 

berkaitan dengan batas maksimum gadai tanah (sandak tanggep). 

Sebab masyarakat Lombok mengadakan sandak tanggep (gadai) ini 

bukanlah di dasarkan kepada hukum yang tertulis, akan tetapi 

berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat mereka 

sendiri.  



3. Perekonimian masyarakat yang tidak setabil atau lemah. 

Terkait masalah penebusan tanah, dalam kebiasan adat 

masyarakat kecamatan batukeliang masih dengan sifat social dan 

saling tolong menolong, sehingga apabila terjadi keterlambatan 

dalam penebusan itu dianggap sebagai hal yang wajar karna 

keterkaitan terhadap perekonomian yang cukup lemah dan 

terjadinya sandak teanggep dikarenakan keadaan ekonomi yang 

mendesak.
10

  

Jelaslah bahwa dengan adanya factor-faktor penghambat tersebut 

memberikan gambaran jelas tentang ketidak efektifannya pelaksanaan 

pasal 7 No.56/Prp/1960 ditengah-tengah masyarakat yang masih 

memegang erat adat atau budayanya. Hal tersebut juga yang berlaku 

ditengah masyarakat kecamatan Batu Keliang secara umum. Permasalah 

tersebut harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam 

mengeluarkan undang-undang dengan tidak melihat keadaan masyarakat 

secara umum. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perjanjian sandak tanggep dikecamatan batukeliang 

kebanyakan dilakukan dengan cara lisan yaitu dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak yaitu si penyandak dan Penanggep 

akan tetapi banyak juga dilakukan dengan cara tertulis yang ditanda 

tangani oleh si penyandak dan penanggep dengan disertai saksi saksi 

dari kedua belah pihak.  

2. Pengetahuan masyarakat tentang adanya pasal 7 UU 56/Prp/1960 

tentang penetapan batas maksimum gadai tanah pertanian sangat 

kurang. Hal ini dapat menghambat penerapan UUPA yang sudah 

ditentukan dengan batas waktu maksimum gadai tanah. Dan 

masyarakat Kecamatan Batukeliang lebih berpegang teguh dengan 

aturan yang diturunkan oleh leluhur (hukum adat) yaitu sandak 

tanggep dilaksanakan sebagai sifat tolong menolong antar sesama. Dan 

yang terahir yaitu kehidupan perekonomian masyarat bisa dikatakan 

sangat kurang, sehingga dengan jangka waktu yang cepat masyarakat 

belum mampu untuk menebus tanahnya. 

  



B. Saran-saran 

Dengan diberlakukannya pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 

tentang pengaturan gadai tanah ini secara Nasional, tetapi bertentangan 

dengan hukum adat sasak Lombok, maka penulis akan menyampaikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Pelaksanaan perjanjian sandak tanggep dikecamatan batukeliang 

kebanyakan dilakukan dengan cara lisan yaitu dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak yaitu si penyandak dan Penanggep 

akan tetapi banyak juga dilakukan dengan cara tertulis yang ditanda 

tangani oleh si penyandak dan penanggep dengan disertai saksi saksi 

dari kedua belah pihak, jadi dalam pelaksanaan perjanjian sandak 

tanggep ini perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai 

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Lombok khususnya 

yang ada dikecamatan Batu Keliang Lombok Tengah. Hal ini sangat 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum 

Indonesia. 

2. Masyarakat dikecamatan Batu Keliang Lombok Tengah untuk urusan 

penerapan pasal 7 UU No 56/Prp/1960 yang berkaitan dengan batas 

maksimum gadai tanah dalam hal penebusan tanah yang digadai 

melebih 7 tahun tidaklah bisa dilakukan dalam tempo yang relatif 

cepat terlebih keadaan ekonomi masyarakat di daerah ini relatif 

menengah kebawah. Masalah ini perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka 

pembuatan aturan yang mengatur hal ini. 
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