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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT 

HUKUM ADAT (STUDI DI DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN 

SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) 

 

Oleh 

Desi Septiana 

 

Gadai tanah pertanian merupakan proses dimana tanah pertanian dijadikan sebagai 

jaminan atas hutang oleh pemberi gadai pada penerima gadai. Tanah pertanian 

dijadikan jaminan karena dapat digarap untuk diperoleh hasilnya dari hasil panen 

tanah tersebut. Di Desa Simpang Agung pelaksanaan gadai tanah pertanian 

menggunakan tata cara menurut hukum adat. Berdasarkan hukum adat, hukum 

kebendaan tidak dibedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak sehingga tanah 

sebagai barang tidak bergerak juga dapat digadaikan. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut hukum 

adat di Desa Simpang Agung, alasan yang mempengaruhi masyarakat Desa Simpang 

Agung menggadaikan tanah pertaniannya dan upaya penyelesaian terjadinya 

wanprestasi dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian.  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berasal dari hasil penelitian lapangan 

yaitu dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait pada objek penelitian dan 

pembagian kuisioner pada beberapa pelaku gadai tanah, data skunder dari bahan 

pustaka dan sumber hukum adat. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pada pelaksanaan gadai tanah 

pertanian di Desa Simpang Agung terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu sepakat, 

cakap, adanya objek perjanjian berupa tanah pertanian dan sebab yang halal. 

Kesepakatan gadai dapat dibentuk setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan gadai 

tanah pertanian dapat dilaksanakan menurut hukum adat. Kedua, alasan yang 

mempengaruhi beberapa masyarakat Desa Simpang Agung melaksanakan gadai tanah 

pertanian  yaitu dari pihak pemberi gadai adalah karena dorongan kebutuhan ekonomi 
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dan kebutuhan lainnya serta dari penerima gadai, menggadai tanah karena alasan 

dapat membantu pihak pemberi gadai dan juga menguntungkan. Upaya penyelesaian 

yang dapat dilakukan ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan gadai tanah 

pertanian diantaranya yaitu pemberi gadai akan menyerahkan tanah objek gadai 

sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan, memperpanjang perjanjian gadai, 

pemberi gadai menjual tanah objek gadai pada penerima gadai atau pihak lain, serta 

dapat pula penerima gadai mengembalikan tanah objek gadai kepada pemberi gadai 

secara sukarela. 

Kata Kunci: Perjanjian Gadai, Tanah Pertanian, Hukum Adat 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya terutama yang berada di daerah 

memang belum bisa dipisahkan dari sifat-sifat tradisional yang sampai saat ini 

masih dipertahankan dan dijunjung tinggi walaupun banyak yang sudah 

terpengaruh budaya modern. Kehidupan masyarakat yang tradisional membuat 

banyak sekali perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok 

masyarakat yang lain. Perbedaan tidak selamanya membawa pertentangan antar 

masyarakat. Perbedaaan ini menjadi bentuk keunikan, ciri khas dan kebanggaan 

tersendiri pada setiap masyarakat sehingga mereka saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. Masyarakat hukum adat pada kenyataannya memang 

sudah banyak yang mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, 

tetapi masih banyak pula masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat yang 

masih tetap hidup dengan adatnya masing-masing berdasarkan ikatan yang ada 

dalam masyarakat tersebut seperti ikatan berdasarkan tempat tinggal atau ikatan 

berdasarkan keturunan dan atau campuran keduanya.  

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial 

untuk pembentukan hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum 

Indonesia.
1
 Bertitik tolak pada keyakinan yang berpendapat bahwa undang-

undang yang berlaku secara positif yang telah terkodifikasi tidak akan pernah 

                                                           
1
 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 

Hlm. 165.  
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lengkap dan dapat memenuhi segala kebutuhan hukum dalam kehidupan 

masyarakat karena kebutuhan masyarakat begitu rumit, kompleks, dan selalu 

berubah-ubah sehingga membentuk undang-undang tidak dapat memenuhi segala 

kebutuhan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
2
 

Penggunaan hukum adat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan budaya, tapi juga 

hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi adat, salah satunya adalah penerapan 

hukum adat pada sistem pelaksanaan gadai tanah. Pelaksanaan gadai tanah yang 

ada di desa lebih banyak menggunakan tata cara adat atau tradisional. Masyarakat 

desa lebih banyak menggunakan hukum adat karena memang pada dasarnya 

sebagian besar dari masyarakat pedesaan masih terikat dalam suatu persekutuan 

masyarakat hukum adat, sehingga mereka masih tetap menjunjung tinggi hukum 

adat yang sudah ada secara turun menurun. Hukum gadai tanah khususnya tanah 

pertanian memang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam hukum nasional, 

tapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kental maka hukum adat yang 

ada di masyarakat tersebutlah yang akan lebih banyak digunakan karena memang 

mereka lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang ada. 

Pengaturan mengenai tanah sering disebut dengan Agraria. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian dan urusan 

pemilikan tanah. Di Indonesia sebutan agraria di lingkungan administrasi 

pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun 

nonpertanian.
3
 Pengertian hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan 

                                                           
2
 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 62.  

3
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan. 2008, hlm. 5. 
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UUPA bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Pengertian agraria 

dalam UUPA meliputi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-

masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu 

yang termasuk pengertian agraria.
4
 Kelompok tersebut terdiri atas hukum tanah, 

hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas 

tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. 

Menurut dari sejarah perkembangannya, hukum yang menyangkut pengaturan 

mengenai tanah atau agraria terbagi menjadi hukum agraria lama atau hukum 

agraria kolonial yang berlaku sebelum UUPA dan hukum agraria baru atau hukum 

agraria nasional yaitu setelah lahirnya UUPA. Hukum agraria lama atau kolonial 

lebih bersifat dualisme yaitu berlakunya 2 hukum tanah, hukum adat dan hukum 

barat secara bersamaan di lingkungan yang sama sehingga mengakibatkan tidak 

adanya kepastian hukum, selain dualisme juga bersifat pluralisme dimana hukum 

adat yang berlaku beragam. Hukum agraria yang bersumber pada hukum adat 

memiliki sifat tidak tertulis, berjiwa gotong royong serta kekeluargaan dan hukum 

agraria barat yang sumbernya pada hukum perdata lebih khusus dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum perdata lebih bersifat tertulis dan berjiwa liberal 

individualistik. Setelah Indonesia merdeka hukum yang berlaku tetap hukum adat 

dan hukum barat berdasarkan peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 

Keberlakuan hukum agraria lama yang dirasa masyarakat Indonesia tidak sesuai 

untuk Indonesia dan merugikan bagi masyarakat Indonesia membuat pemerintah 

berusaha keras untuk membuat hukum agraria sendiri yang sesuai untuk 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 8. 
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Indonesia. Setelah usaha yang cukup lama yaitu selama 12 tahun akhirnya hukum 

agraria nasional berhasil dibentuk yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 

24 September 1960 (UUPA), dengan keberlakuan UUPA, maka menghapus 

hukum agraria lama. Keberlakuan UUPA tetap tidak bisa sepenuhnya 

menghilangkan hukum adat yang ada, karena pada dasarnya UUPA dibentuk 

dengan berlandaskan hukum adat. Hukum adat tetap berlaku karena memang 

orang Indonesia tidak bisa lepas dari adat yang sudah mendarah daging pada 

kehidupan masyarakat Indonesia yang banyak terikat dalam suatu masyarakat 

hukum adat sehingga pemerintah juga tidak bisa memaksakan sepenuhnya 

keberlakuan UUPA pada setiap masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Simpang Agung Kecamatan 

Seputih Agung Lampung Tengah yang mayoritas bersuku jawa dan dalam 

kehidupan sehari-harinya belum bisa lepas dari hukum adat termasuk pada 

pelaksanaan gadai tanah pertanian, mereka lebih banyak menggunakan hukum 

adat daripada hukum nasional. Tanah yang dijadikan objek gadai kebanyakan 

adalah tanah pertanian karena masyarakat Desa Simpang Agung mayoritas 

bekerja sebagai tani. Berdasarkan data Monografi Desa Simpang Agung tahun 

2014, sebanyak 75% penduduk adalah petani yaitu 4.426 dari 6.177 jumlah 

keseluruhan penduduk.
5
 Pengaturan gadai tanah pertanian menurut hukum 

nasional terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

No 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menentukan 

bahwa barangsiapa menguasai tanah pertanian atas dasar hak gadai setelah 7 

                                                           
5
 Data Monografi Desa Simpang Agung tahun 2014 (Diperbarui setiap 5 tahun). 
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tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah objek gadai kepada pemiliknya tanpa 

ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Gadai tanah pertanian yang 

jangka waktunya tidak sampai 7 tahun, maka uang jumlah uang tebusan dapat 

ditentukan menggunakan rumus . 

Berdasarkan pelaksanaannya peraturan tersebut belum dapat berlaku dengan 

semestinya karena masyarakat adatnya masih kuat. 

Masyarakat Desa Simpang Agung sendiri yang memang masih termasuk dalam 

persekutuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu 

Dusun 1 Madiun, Dusun 2 Malang, Dusun 3 Kediri dan Dusun 4 Sidowayah 

masih mempertahankan sistem gadai tanah pertanian secara adat ketika gadai 

tanah yang dilakukan merupakan gadai tanah pertanian secara perorangan atau 

antar individu. Saat ini memang sudah cukup berkurang orang yang 

menggadaikan tanahnya jika bukan karena kebutuhan yang mendesak, hal ini 

terjadi karena hasil  tanah pertanian memang telah menjadi pendapatan utama 

sebagian besar masyarakat di Desa Simpang Agung.  

Tabel 1. Data Jumlah Seluruh KK dan Data jumlah penduduk yang melakukan 

gadai Tanah Pertanian secara Hukum Adat 

Nama Dusun Jumlah KK 

Keseluruhan 

KK Yang Melaksanakan 

Gadai Tanah Pertanian 

secara Hukum Adat 

Sampel 

Dusun 1 

Madiun 

499  40 20 orang 

Dusun 2 

Malang 

465  30 13 orang 

Dusun 3 

Kediri 

392  35 10 orang  

Dusun 4 

Sidowayah 

433  25 7 orang  

Sumber: hasil wawancara kepada Kepala Dusun dan sekretaris Desa pada lokasi 

penelitian pada 17-20 Maret 2016. 
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Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari segi nama memang dusun-dusun yang 

ada di Desa Simpang Agung memiliki nama seperti nama daerah di pulau Jawa 

karena mayoritas masyarakat Desa Simpang Agung dulunya adalah para 

masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa. Adatnya masih terasa sampai saat ini, 

sehingga tidak mengherankan kehidupan sehari-hari masyarakat desa Simpang 

Agung  belum bisa lepas dari Hukum adat. Begitu pula pada pelaksanaan Gadai 

Tanah, Masyarakat masih cenderung menggunakan sistem hukum adat yang 

sudah diwariskan secara turun temurun. Secara umum gambaran pelaksanaan 

gadai tanah di Desa Simpang Agung yaitu pemilik tanah sebagai pemberi gadai 

akan memberikan tanahnya untuk digarap oleh penerima gadai. Sebagai 

balasannya, penerima gadai akan memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan 

pada pemberi gadai atau pemilik tanah dengan bentuk hutang yang harus 

dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penerima gadai 

atau pemilik uang akan menggarap tanah gadai dan menguasai seluruh hasil dari 

tanah tersebut. Pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut hukum adat berbeda 

dengan sistem gadai tanah pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang  No 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan 

mengenai pelaksanaan gadai dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi 

hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut 

Hukum Adat (Studi Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah)”. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, selanjutnya 

perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah alasan yang mempengaruhi masyarakat Desa Simpang Agung 

Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah menggadaikan tanah 

pertaniannya? 

b. Bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian menurut 

hukum adat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung 

Tengah? 

c. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan 

perjanjian gadai tanah pertanian di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih 

Agung Lampung Tengah? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: 

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum adat yaitu perjanjian adat 

khususnya perjanjian gadai tanah pertanian secara adat.  

2. Ruang Lingkup kajian 

Pembahas membatasi ruang lingkup kajian ini pada lingkup tata cara 

pelaksanaan yaitu syarat dan proses, alasan yang mempengaruhi serta upaya 

penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian gadai tanah yang ada di 
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Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung 

Tengah. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan menjelaskan alasan yang mempengaruhi  masyarakat Desa 

Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah menggadaikan 

tanah pertaniannya. 

b. Mengetahui dan menjelaskan tata cara pelaksanaan perjajian gadai tanah 

menurut hukum adat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah. 

c. Mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah menurut hukum adat di Desa 

Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Bahan penelitian sebagai bahan upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum mengenai pelaksanaan gadai yang dibatasi pada 

gadai tanah serta sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat 

mengetahui tentang pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat adat. 
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b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

peningkatan serta pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis 

serta sumber informasi bagi pembaca tentang ilmu hukum khusunya mengenai 

pelaksanaan gadai tanah 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Hukum Adat 

1. Pengertian Hukum Adat  

Istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan 

ialah istilah “adat” saja. Dengan menyebut kata adat maka yang dimaksud adalah 

“kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. 

Jadi istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukan 

aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak 

berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa 

pemerintah. “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. 

Huk’m (jamaknya : Ahkam) artinya “suruhan” atau “Ketentuan”. Dan Adah atau 

Adat artinya “Kebiasaan”, yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi 

“Hukum Adat” adalah “Hukum Kebiasaan”.  

Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat sama artinya, yaitu disebut 

“gewoonte recht”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang 

berhadapan dengan hukum perundangan (wettenrecht). Tetapi dalam sejarah 

perundangan di Indonesia antara istilah “adat” dan “kebiasaan” itu dibedakan, 

sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang 

dibenarkan (diakui) di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, 

sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar 
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perundangan.
6
Sehingga hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau 

kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut 

oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum.
7
  

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, hukum terjadi berawal dari pribadi 

manusia yang prilaku itu terus menerus dilakukan oleh individu sehingga 

menimbulkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaaan pribadi tersebut ditiru oleh orang 

lain maka ia juga akan menjadi kebiasaaan orang itu. Lambat laun antara orang 

yang satu dengan yang lain dalam satu masyarakat ikut melakukan kebiasaan itu 

dan apabila seluruh masyarakat ikut melakukan kebiasaan itu, perlahan 

kebiasaaan tersebut akan menjadi sebuah adat dari masyarakat tersebut. Jadi adat 

adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun 

menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota 

masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Sehingga hukum adat adalah adat 

yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.
8
 

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai hukum adat di antaranya yaitu 

van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan yang 

berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak 

mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak 

dikodifikasikan (maka dikatakan adat).
9
 Sedangkan menurut Ter Haar Bzn 

mengatakan bahwa pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan yang 

                                                           
6
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 

2003, hlm.. 8. 
7
 Anonim, Pengertian Hukum Adat, 2015, diunduh dari “ http://www.informasi-

pendidikan.com”, (22/10/2015).  
8
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 

2003, hlm.. 1. 
9
  Ibid., hlm. 13 

http://www.informasi-pendidikan.com/
http://www.informasi-pendidikan.com/


12 

 

menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) 

yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang pelaksanaan 

berlakunya serta merta ditaati dengan sepenuh hati.
10

 Soepomo yang merupakan 

ahli hukum adat Indonesia yang pertama memberikan pengertian mengenai 

hukum adat, antara lain: 

a. Hukum Non-Statuair 

Hukum adat adalah hukum non-statuair yang sebagian besar adalah hukum 

kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itu pun melingkupi 

hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas 

hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat 

berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum 

yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. 

Sesuai dengan fitrat-nya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan 

tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 

b. Hukum adat tidak tertulis 

Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan 

kebingungan pengertian, istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim dari 

hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (unstatutory law). 

Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara 

(parlemen, dewan provinsi dan lain-lain), hukum yang hidup sebagai 

peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik 

dikota-kota maupun di desa-desa (customary law) semua inilah merupakan 

                                                           
10

  Ibid., hlm. 14 
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“hukum adat”, atau hukum yang tak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD 

Sementara tersebut.
11

 

Menurut Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, menyatakan 

tentang hukum adat antara lain  

a. Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-

undang (wetboekjurist) memang “hukum keseluruhannya di Indonesia tidak 

teratur, tidak sempurna, tidak tegas”, akan tetapi apabila mereka sungguh-

sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya 

dengan pikiran (rechtsbegrip, rechtsverstand) tetapi dengan penuh perasaan 

(rechtsgevoel) pula, mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan, adat 

istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat 

berkembang, adat istiadat yang berirama (poezie van het recht) 

b. Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang 

bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka 

yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat 

inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (ongecodifiseerd) 

dan bersifat paksaan (dwang) mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), 

kompleks ini disebut hukum adat (adatrecht). 
12

 

 

Pengertian hukum adat juga dikemukakan saat diadakannya seminar hukum adat 

dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 

oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada 

                                                           
11

   Ibid., hlm. 17-18 
12

  Ibid. hlm. 18-19 
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yang dihadiri oleh sebagian besar para pakar hukum adat dari seluruh Indonesia, 

berkesimpulan mengenai pengertian Hukum Adat di Indonesia, yaitu: 

“Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan 

Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama”.
13

  

Demikian pengertian hukum adat Indonesia yang seharusnya dipelajari dan diteliti 

lebih lanjut dalam rangka pembinaan hukum nasional adalah semua “hukum yang 

tidak tertulis di dalam bentuk perundangan”, baik yang berlaku dalam 

penyelanggaran ketatanegaraan/pemerintahan, maupun yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, baik yang 

merupakan hukum kebiasaan maupun hukum keagamaan.
14

 

Melalui mempelajari hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum 

Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang ia tidak 

bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari 

hukum adat maka akan dapat kita ketahui hukum adat mana yang ternyata tidak 

sesuai dengan perkembangan zaman, dan hukum adat mana yang mendekati 

keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.
15

 

2. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat merupakan suatu komponen yang pasti ada pada sebuah negara. 

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, sehingga bermacam-macam pula 

jenis masyarakat yang ada. Masyarakat terdapat yang sudah mulai memiliki 

kehidupan yang lebih modern dan ada pula yang masih tetap bertahan pada 

                                                           
13

  Ibid., hlm. 32 
14

 Ibid.  
15

 Ibid.,  hlm.. 4. 
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kesederhanaannya dengan adat yang ada. Masyarakat adat sendiri merupakan 

suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem 

kehidupannya (hukum, polotik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari,berkembang bersama, 

dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.
16

 Masyarakat hukum adalah kelompok-

kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan 

sendiri baik yang berujud maupun tidak berwujud. Bentuk dan susunan 

masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya 

terikat oleh faktor yang bisa bersifat territorial ataupun genealogis.
17

 Masyarakat 

hukum adat memiliki beberapa bentuk, yaitu: 

a. Masyarakat Hukum Territorial  

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia 

Belanda, yang dimaksud masyarakat atau persekutuan hukum yang territorial 

adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota 

masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan 

duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai 

tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Anggota masyarakatnya 

merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik 

keluar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu 

sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan territorial itu. Begitu pula 

orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan 

memenuhi persyaratan adat setempat.
18

 

 

                                                           
16

 Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Indonesia), 

Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 13. 
17

 Hilman Hadikusuma. Op.Cit., hlm. 105. 
18

  Ibid., hlm. 106. 
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b. Masyarakat Hukum Genealogis  

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu 

kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu 

garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena 

hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian 

perkawinan atau pertalian adat. Berdasarkan para ahli hukum adat dimasa 

Hindia Belanda masyrakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga 

macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.
19

 

Patrilineal adalah susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan 

dari bapak (laki-laki) dan matrilineal adalah kebalikannya yaitu ditarik dari 

garis ibu (perempuan), sedangan bilateral atau parental adalah garis keturunan 

yang ditarik dari pihak bapak dan ibu secara bersama-sama. Susunan 

masyarakat genealogis ini pada perkembangannya tidak hanya ditarik dari 

pertalian darah, tapi juga dari perkawinan dan pertalian adat.  

c. Masyarakat Territorial-Genealogis 

Masyarakat hukum yang territorial-genelogis adalah kesatuan masyarakat 

yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat 

kediaman pada suatu daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan 

keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Daerah yang di 

dalamnya terdapat masyarakat yang territorial genealogis, akan berlaku 

dualism atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan 

berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua 

anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang 

                                                           
19

  Ibid., hlm. 108.  
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tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah 

asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang 

berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran. 

d. Masyarakat Adat Keagamaan  

Beberapa di antara masyarakat adat, terdapat kesatuan masyarakat adat yang 

khusus bersifat keagamaan dibeberapa daerah tertentu. Terdapat kesatuan 

masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, kesatuan masyarakat 

yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen, Katolik dan ada yang sifatnya 

campuran. Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan 

agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa 

menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan 

warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.  

Ada kalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang 

tidak terdiri dari satu kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama 

tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan tersebut 

maka di antara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan 

desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan yang 

khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Sehingga 

masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat desa umum adalah 

berdasarkan ketentuan perundangan dan ada desa adat yang khusus.  

e. Masyarakat Adat di Perantauan 

Perlunya pemenuhan kebutuhan hidup membuat setiap orang berusaha untuk 

meraih penghidupan yang layak. Perpindahan ketempat yang lebih baik agar 
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mendapat pekerjaan yang layak menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh. 

Selain itu, perpindahan ini pada masa dahulu juga digunakan pemerintah 

sebagai salah satu cara agar penyebaran penduduk menjadi merata. 

Masyarakat banyak dipindahkan ke daerah-daerah lain yang kebanyakan 

memiliki budaya yang berbeda. Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan 

perpindahan membuat masyarakat harus mampu berbaur dengan penduduk 

asli daerah tempat mereka dipindahkan. Seiring berjalannya waktu, karena 

percampuran masyarakat ini membuat budaya yang ada juga ikut 

menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang mulai beragam adatnya.  

f. Masyarakat Adat Lainnya 

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang 

anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal sari satu daerah yang 

sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk 

kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan 

kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau 

daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan 

terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Kesatuan masyarakat 

adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk 

hukum kebiasaan yang baru atau katakanlah Hukum Adat Indonesia atau 

hukum adat nasional.
20

 

 

 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 114-115. 
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B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Adat 

Hukum perjanjian merupakan hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum 

perhutangan termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang 

menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian 

menurut hukum adat.
21

 Hukum perhutangan sendiri ialah hukum yang 

menunjukan kesuluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak 

mengenai barang-barang, selain dari pada tanah dan perpindahan dari pada hak-

hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa.
22

 

Perbedaan yang jelas antara hukum perjanjian barat dengan hukum perjanjian adat 

ialah terletak pada dasar kejiwaannya. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada 

dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan  bersifat kebendaan, sedangkan 

hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan 

kerukunan dan bersifat tolong menolong. Perjanjian menurut paham barat 

menerbitkan perikatan dan menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian 

harus ada tanda pengikat.  

Perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum, 

mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, 

misalnya perbuatan karya budi. Sifat perjanjian dalam hukum adat itu merupakan 

perhutangan yang tidak semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk 

berbagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi sebagaimana 

peribahasa mengatakan “hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati”.
23
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1. Tanda-Tanda Ikatan 

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling 

berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian 

belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun sudah disepakati. Agar 

supaya suatu perjanjian yang disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. 

Adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi, sehingga 

suatu tanda ikatan menurut hukum adat belum merupakan tanda pengikat. 

Terdapat pula tanda-tanda ikatan yang bersifat sepihak atau juga tanda-tanda 

ikatan antara manusia dan bukan manusia. Tanda ikatan tidak semua berlaku sama 

di daerah Indonesia. Macam-macam tanda ikatan yaitu antara lain: 

a. Tanda Mau 

Misal ketika seorang pemuda berkeinginan untuk mempersunting seorang gadis 

dengan melakukan bekadu (Lampung) yaitu memberi bahan makanan untuk 

kemudian dimakan di rumah gadis beramai-ramai dengan pemuda dan pemudi 

undangan lainnya, maka perbuatan pemuda itu berfungsi sebagai “tanda mau”, 

“tanda berkeinginan”, “tanda bekahaga” (Lampung) dengan maksud manunjukan 

kepada para muda-mudi sahabat kenalan dan orang tua-tua sekitarnya bahwa 

pemuda itu ingin mempersunting sigadis.  

Tanda mau ini bersifat sepihak, karena perbuatan itu bukan atas kemauan sigadis, 

atau juga bersifat dua pihak karena sigadis meminta agar sipemuda bekadu, 

namun fungsi dan peranan member kadu itu tidakmengikat sigadis agar memenuhi 

permintaan sibujang untuk kawin, oleh karena tanda mau disini hanya 

dimaksudkan agar umum mengetahui bahwa sipemuda ada hubungan kasih cinta 
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dengan sigadis. Sigadis jika ada pemuda lain yang akan bekadu padanya dapat 

pula diterima dan sibujang pertama tidak boleh melarang.
24

  

b. Tanda Mata 

Tanda mata adalah tanda yang dapat dilihat dan apabila tanda itu dilihat oleh 

pemiliknya ia menjadi teringat pada sipemberi tanda mata itu. Tanda mata 

merupakan tanda ikatan batiniyah, bukan tanda pengikat, pihak yang menerima 

tanda tidak ada kewajiban untuk member balasan kebendaan, tapi mungkin ada 

rasa berkewajiban moral untuk dikemudian hari membalas budi. 
25

 

c. Tanda Rasan 

Tanda Rasan di Rejang Bengkulu merupakan tanda permulaan atau bagian 

pertama dari pada pemberian pertunangan yang disampaikan kepada pihak gadis 

sebelum pihak gadis menyatakan menerima lamaran itu. Apabila pihak gadi 

menolak lamaran maka pemberian pihak bujang dikembalikan, oleh karenanya 

tanda rasan ini disebut juga gadai. Diterimanya barang-barang sebagai tanda rasan 

dalam perjanjian untuk melaksanakan perkawinan, maka pemberian tadi 

merupakan tanda bukti yang mengikat kedua pihak. Apabila kemudian salah satu 

pihak ingkar janji, maka pihak lainnya dapat menuntut ganti kerugian. 

Mirip sebagai tanda rasan dalam usaha pertanian ialah yang disebut mesi (Jawa) 

atau uang pemasukan (Aceh), yaitu suatu pemberian tanda dalam bentuk 

pembayaran dari orang asing yang akan memasuki tanah dari orang lain guna 

mengusahakan tanah dan menikmati hasil tanah disitu.
26
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d. Tanda jadi 

Tanda jadi atau tepatnya tanda akan jadi adalah tanda pengikat dari suatu 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, dimana kedua pihak 

berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Istilah yang cukup 

terkenal sebagai tanda jadi adalah “panjer” (Jawa). Panjer pada perjanjian jual beli 

atau tukar menukar merupakan tanda pengikat untuk dapat terlaksananya 

perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Fungsi lain dari tanda pengikat juga 

member waktu agar salah satu pihak dapat mepersiapkan diri guna memenuhi 

perjanjian tersebut.
27

  

e. Tanda Larangan 

Usaha pertanian, tanda larangan berlaku dikalangan para petani ladang yang 

berladang dengan cara membuka hutan dilingkungan tanah hak ulayat desa yang 

bidang tanahnya masih luas dan kosong. Tanda larangan tersebut dapat berupa 

tanda pada pohon seperti diikat dengan rotan atau diberi tanda silang. Tanda 

tersebut dimaksud berarti larangan bagi pihak lain untuk membuka bidang tanah 

disekitar pohon itu tanpa persetjuan pemasang tanda.
28

 

f. Tanda Pengakuan 

Tanda pengakuan dapat dilakukan terhadap pohon-pohon yang tumbuh sendiri 

dihutan dan terhadap ternak liar dengan cara memberikan cap pemilik.
29

 

g. Tanda Kesaksian 

Perjanjian jual beli atau tukar menukar barang biasanya dilakukan dihadapan 

saksi-saksi. Praktek perjanjian jual beli atau tukar menukar seringkali dibuat oleh 
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para pihak dengan kesaksian anggota kerabat atau tetangga, baru kemudian 

setelah dibauat perjanjian dibawah tangan atau tanpa sesuatu surat baru dilaporkan 

pada kepala kampung atau meminta agar surat perjanjian itu diketahui oleh kepala 

kampung. Kepala kampung dianggap ikut memberi tanda kesaksian terhadap 

perjanjian yang sudah terjadi ijab qabulnya. Berdasarkan uraian tersebut, yang 

merupakan tanda kesaksian adalah kehadiran menyaksikan dengan melihat, 

mendengar terjadinya perjanjian itu dengan telinga sendiri, dengan atau tanpa 

memberikan tanda tangan atau gambaran yang tertulis diatas kertas 

perjanjiannya.
30

 

2. Bentuk Perjanjian dalam Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat terdapat beberapa bentuk dari perjanjian, antara lain: 

a. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau 

tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan 

nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.
31

 

b. Perjanjian Kempitan 

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang 

menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janjia bahwa kelak akan 

dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan 

lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang 

dagangan. Perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang 

dititipkan harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan 
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adanya suatu syarat utama yaitu bahawa antara para pihak harus saling percaya-

mempercayai.
32

 

c. Perjanjian Tebasan 

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah 

tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan 

biasa terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan berada 

disawah atau dikebun.
33

 

d. Perjanjian Perburuhan 

Bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang biasa 

terjadi, sehingga muncul kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang 

harus diberi upah berupa uang. Terdapat bentuk lain bahwa ada kemungkinan 

seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya 

kehidupannya ditanggung sepenuhnya.
34

 

e. Perjanjian Pemegangkan 

Umumnya perjanjian pemegangkan cukup biasa dilakukan dan pemilik uang 

berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dijaminkan 

itu dikembalikan. Apabila pinjamna uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik 

uang hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk 

mempergunakannya, karena telah menerima bunga hutang.
35
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f. Perjanjian Pemeliharaan 

Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum 

harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu 

(pemelihara) menanggung nafkahnya pihak lain (terpelihara), lebih-lebih selama 

masa tuanya pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta 

peninggalannya dan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta 

peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian 

seorang anak.
36

 

g. Perjanjian Pertanggungan Kerabat 

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana 

seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat 

ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si 

peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin 

disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua 

mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Di 

Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim 

dilakukan. Alasan-alasannya antara lain menyangkut kehormatan suku, 

kehormatan keluarga batih serta kehormatan keluarga luas.
37

 

h. Perjanjian Serikat 

terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota 

masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota 

masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang 
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didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi 

kepentingan tertentu tersebut.
38

 

i. Perjanjian Bagi hasil 

Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana  obyek 

transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah 

tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi 

berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan 

perjanjiandengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, 

dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. 

Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, di berbagai 

variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya.
39

 

j. Perjanjian Ternak 

Perjanian ternak yaitu dimana pemilik ternak akan menyerahkan ternak miliknya 

pada pihak lain untuk dipelihara dan diurus yang nantinya hasil dari ternak atau 

peningkatan dari nilai ternak akan dibagi atas dasar perjanjian yang telah 

disepakati. 

C. Hak-Hak Kebendaaan Berdasarkan Hukum Adat  

Seorang penduduk  desa jika ditanyakan tentang kepemilikan sebuah rumah yang 

ditinggali maka ia akan menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumahnya 

walaupun rumah itu rumah orang tuanya atau rumah keluarganya. Jawaban 
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tersebut tidak langsung menunjukan pengertian “hak milik mutlak” sehingga ia 

bebas melakukan perbuatan hukum terhadap rumah itu. Jika ia akan bertindak atas 

hak miliknya itu ia harus berbicara terlebih dahulu dengan anggota keluarganya. 

Begitulah pengertian hak milik Indonesia (Inlandse bezitrecht) yang berfungsi 

sosial.
40

 

Hak atas bangunan rumah, atau juga tanam tumbuhan yang terletak di atas 

sebidang tanah, tidak selamnya merupakan satu kesatuan. Oleh karena ada 

kemungkinan seseorang memiliki bangunan rumah atau tanam tumbuhan yang 

terletak di atas tanah milik orang lain, atau milik kerabat, atau milik desa. 

Menurut hukum adat hak atas tanah terpisah dari hak atas bangunan atau juga hak 

atas tanam tumbuhan. 

Hukum adat tidak membedakan antara barang tetap dan bergerak (roerende dan 

onroerende goederen). Bagi masyarakat jawa misalnya dapat terjadi “adol 

ngebregi” (jual tetap) atau “adol bedol” (jual angkat) terhadap bangunan rumah. 

Adol ngebregi adalah menjual rumah tetap bersama tanahnya, adol bedol adalah 

menjual rumah lepas (diangkat) dari tanahnya.
41

 

D. Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional 

Hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan 

dalam Konsiderans/Berpendapat UUPA. Pernyataan mengenai hukum adat dalam 

UUPA dapat ditemukan dalam penjelasan umum angka III (1), pasal 5, penjelasan 

pasal 5 dan 16, pasal 56 dan secara tidak langsung dalam pasal 58. Di antaranya 
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yaitu dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas 

bumi, air dan ruang-angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 

tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 

segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama”.  

Selain itu dalam penjelasan pasal 5 dinyatakan bahwa “penegasan bahwa hukum 

adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru.” Kemudian dalam 

penjelasan pasal 16 dinyatakan bahwa “pasal ini adalah pelaksanaan daripada 

ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5, 

bahwa hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat, maka 

penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas 

sistematik dari hukum adat….”  

Seperti yang telah disebutkan dalam UUPA mengenai hukum adat, maka hukum 

adat yang dimaksud dalam UUPA adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, 

yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung 

unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, 

yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.
42

 Hal ini 

yaitu berdasarkan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, 

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta 

tahun 1975. Adanya pasal-pasal dalam UUPA yang secara khusus menyebutkan 

mengenai hukum adat, membuktikan bahwa hukum adat diakui serta tetap 
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dipertahankan karena hukum adat merupakan gambaran khas dari daerah-daerah 

tertentu yang patut dipertahankan.  

Penggunaan hukum adat sebagai pelengkap hukum yang tertulis dalam 

pembentukan hukum tanah nasional yang digunakan sebagai bahan utama adalah 

konsepsi dan asas-asasnya. Pendekatan dan penglihatan yang demikian, hukum 

adat tidak harus diartikan semata-mata sebagai rangkaian norma-norma hukum 

saja, yang dirumuskan dari sikap, tindakan dan tingkah laku para warga 

masyarakat hukum adat, sebagai pengejawantahan konsepsi dan asas-asas 

pengaturan peri kehidupannya. Pengertian hukum adat meliputi juga konsepsi dan 

asas-asas hukumnya. Demikian juga lembaga-lembaga hukumnya dan sistem 

pengaturannya. Semuanya itu yang membuat hukum adat menjadi hukum yang 

berbeda dengan perangkat bidang-bidang hukum positif yang lain, yang membuat 

hukum adat menjadi hukum yang khas Indonesia.
43

 

E. Transaksi-Transaksi Tanah menurut Hukum Adat 

Khusus mengenai usaha perorangan dalam hubungannya dengan bidang tanah 

(hak-hak atas tanah) dibicarakan tentang perbuatan yang bersifat sepihak, seperti 

pembukaan tanah dan perbuatan dua pihak seperti transaksi tanah (jual-beli, 

pewarisan, hibah/pemberian, pertukaran, jual lepas, jual gadai, jual tahunan). 

Transaksi seringkali tanpa pembuktian tertulis dengan kesaksian pejabat desa atau 

dibuat dengan tertulis yang tidak teratur.
44
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a. Jual Lepas 

Jual lepas atau menjual lepas yaitu menyerahkan tanah untuk menerima 

pembayaran sejumlah uang tunai tanpa hak menebus kembali, jadi penyerahan 

itu berlaku secara seterusnya atau selamanya
45

  (Jawa: adol plas, runtumuran, 

pati bogor dan dalam bahasa Kalimantan disebut menjual jaja). Kebanyakan 

dimasa lampau jual lepas tanah ini berlaku dengan tertulis di bawah tangan, 

dengan atau tanpa kesaksian perangkat desa. Dimasa sekarang jual lepas harus 

dengan kesaksian perangkat desa.  

Sifat jual lepas ini terang dan tunai, artinya terang diketahui masyarakat, 

tetangga dan kerabat, dan dilakukannya pembayaran. Jika pembayaran belum 

lunas, maka sisa pembayaran yang belum lunas itu merupakan hutang pembeli 

kepada penjual. Adakalanya jual lepas tersebut disepakati dengan perjanjian 

bahwa penjual diberi hak utama membeli kembali atau pembeli jika akan 

menjual lagi tanah tersebut harus memberitahu terlebih dahulu kepada penjual 

tanah apakah ia akan membeli kembali tanah tersebut. Jual beli tanah seperti 

ini disebut “jual kurung”, yang biasanya terjadi dikalangan kerabat atau 

tetangga yang mempunyai hubungan akrab. 

Perjanjian jual lepas seringkali terjadi sebelum serah terima jual beli 

dilaksanakan berdasarkkan kesepakatan kedua pihak, pihak pembeli 

memberikan “panjer” atau “persekot (voorschoot)” sebagai tanda jadi. Panjer 

atau persekot itu berupa sejumlah uang yang diterima penjual dari pembeli. 

Apabila dikemudian hari perjanjian batal karena kesalahan penjual maka ia 

harus mengembalikan panjer dua kali lipat kepada pembeli, sebaliknya jika 
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kesalahan dari pihak pembeli sehingga perjanjian batal maka panjer hilang. 

Lain halnya dengan persekot yang merupakan pembayaran pendahuluan dari 

pembeli kepada penjual, yang akan dipotong dari pembayaran harga 

pembelian ketika pelunasan pembayaran dilakukan. Persekot ini dapat hilang 

apabila perjanjian batal dikarenakan kesalahan dari pihak pembeli, sebaliknya 

jika tidak dinyatakan sejak semula, persekot dikembalikan lagi kepada penjual 

apabila perjanjian tidak dilanjutkan oleh pihak penjual. 

b. Jual Gadai 

Transaksi tanah yang disebut jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual 

kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. 

Dalam hal ini sebenarnya yang dijual bukan hak milik atas tanah, tetapi hak 

menguasai tanah, dimana pembeli selama tanah dikuasainya ia dapat 

memakai, mengolah, menikmati hasil dari tanah gadai itu. Selama tanah gadai 

itu belum ditebus oleh pemilik tanah atau penggadai, maka tanah tersebut 

dikuasai oleh pemegang gadai atau pembeli tanah gadai.  

Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik tanah 

untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai 

membutuhkan uang ia dapat melakukan dua cara, yaitu dengan mengalihkan 

gadai (doorverpanding) atau dengan menganakan gadai (onderverpanding). 

Yang dimaksud “mengalihkan gadai” ialah menggadaikan tanah gadai itu lagi 

kepada orang lain atas persetujuan pemilik tanah, sehingga hubungan hukum 

antara pemilik tanah dan pemegang gadai pertama beralih pada pemegang 

gadai kedua. Sedangkan yang dimaksd dengan “menganakan gadai” adalah 
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pemegang gadai pertama  menggadaikan lagi tanah itu kepada pemegang 

gadai kedua tanpa persetujuan pemilik tanah.  

Hubungan hukum berlaku antara pemilik tanah dengan pemegang gadai 

pertama dan antara pemegang gadai pertama dengan pemegang gadai kedua. 

Apabila pemilik tanah akan menebus kembali tanah gadainya, maka 

pemegang gadai kedua harus mengembalikan tanah gadai itu kepada 

pemegang gadai pertama dan pemegang gadai pertama menyerahkan kembali 

tanah gadai itu kepada pemilik tanah. 

Apabila terjadi pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai 

dikarenakan ia memiliki hutang pada penerima gadai dan pemegang gadai lalu 

mengusahakan tanah itu dengan memperhitungkan hutang pemilik tanah 

sampai lunas dan hasil tanah gadai itu, setelah perhitungan hutang lunas. 

Maka tanah gadai dikembalikan kepada pemilik tanah. Maka bentuk gadai 

tanah tersebut disebut “gadai pelunasan hutang” atau merupakan persetujuan 

pelunasan hutang (delgingsovereenkomst).
46

 

Jual gadai dengan hak atas tanah pada pelaksanaannya berbeda. Jual gadai 

hanya bersifat adat dan terjadi antar individu atau perseorangan yang meliputi 

suatu daerah tertentu dan pengaturannya lebih pada hukum adat dan bukan 

pada peraturan dalam bentuk perundang-undangan. Berbeda dengan hak atas 

tanah yang jenisnya antara lain hak tanggungan, izin mendirikan bangunan 

ataupun hak atas tanah lainnya yang hubungan hukumnya bisa antar individu 

ataupun pada lembaga. Pengaturan hak atas tanah lebih pada hukum dalam 
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bentuk perundang-undangan dan lingkup pengaturannya lebih luas yaitu 

nasional. 

c. Jual Tahunan 

Transaksi jual tahunan terjadi apabila pemilik tanah menyerahkan tanah 

miliknya (sawah atau tegalan) kepada orang lain (penggarap) untuk beberapa 

tahun panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarap. 

Setelah habis waktu tahun panen yang dijanjikan maka penggarap 

menyerahkan kembali tanah itu kepada pemiliknya. Biasanya jual tahunan ini 

berlaku untuk 1-3 (satu sampai tiga) tahun panen. Lama waktu tahun panen 

tergantung pada jenis tanaman yang diusahakan penggarap. Bentuk transaksi 

jual tahunan kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat jawa, sedangkan di 

lingkungan masyarakat adat lainnya jual tahunan disamakan dengan “gadai 

tanah” atau “sewa tanah”.
47

 Dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang diperoleh 

pembeli tahunan antara lain mengelola tanah, menanami dan memetik 

hasilnya dan berbuat engan tanah itu seakan-akan miliknya sendiri. Serta 

larangan bagi pembeli tahunan yaitu menjual/menyewakan tanah itu, kecuali 

seizin pemiliknya.
48

 

F. Transaksi Menyangkut Tanah Menurut Hukum Adat 

Transaksi menyangkut tanah seperti yang telah diuraikan adalah transaksi dimana 

tanah yang dijadikan objek perjanjian. Jadi bidang tanahnya yang ditransaksikan, 

sedangkan transaksi menyangkut tanah bukan bidang tanahnya melainkan 

kekaryaannya, pengolahannya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang 
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tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah seolah-olah hanya sebagai lampiran dari 

perjanjian pokok.
49

 Transaksi-transaksi tersebut anatara lain: 

a. Perjanjian Bagi Hasil 

Perjanjian bagi hasil yaitu apabila pemilik tanah membuat perjanjian dengan 

orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanami tanaman, 

dengan perjanjian hasil dari tanah itu dibagi dua, maka perjanjian demikian itu 

disebut “perjanjian bagi hasil”. Jika hasil tanah itu dibagi tiga maka disebut 

“pertiga”. Perjanjian bagi hasil dikalangan rakyat pedesaan sebagian besar 

tidak dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No 2 Tahun 

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang harus dibuat tertulis dihadapan 

Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
50

 

b. Perjanjian Sewa Tanah 

Transaksi sewa tanah ialah suatu perjanjian dimana pemilik tanah atau 

penguasa tanah memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagai 

tempat berusaha, dengan menerima sejumlah uang sebagai sewa untuk waktu 

tertentu. Misalnya menyewa tanah milik orang lain untuk tempat berusaha, 

untuk membangun kedai, warung, depot minyak, tempat pemangkas rambut, 

dan sebagainya. Di Sumatra Selatan dimasa pemerintahan marga territorial, 

apabila penduduk dari daerah marga lain, memasuki daerah marga dan 

membuka hutan untuk tempat berladang di daerah marga itu, maka ia harus 

membayar “sewa bumi” kepada pemerintahan marga itu. Jika ia tidak 
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membayar sewa bumi, maka ia melakukan pelanggaran adat yang disebut 

“maling utan” dan dapat dikenakan hukuman.
51

 

c. Perjanjian Terpadu 

Perjanjian terpadu terjadi apabila adanya perpaduan antara perjanjian yang 

berjalan bersama, dimana satu merupakan perjanjian pokok sedang yang lain 

adalah perjanjian tambahan, maka perjanjian tersebut adalah “perjanjian 

terpadu” atau “perjanjian ganda”. Misalnya terjadi perpaduan antara perjanjian 

jual gadai atau jual tahunan dengan perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa 

atau yang lainnya. Misalnya X menggadaikan tanahnya kepada Y, kemudian 

X yang mengolah tanah itu dengan perjanjian bagi hasil dengan Y, maka 

perjanjian pokoknya adalah “gadai tanah” sedangkan perjanjian tambahannya 

adalah “bagi hasil”. 

d. Tanah Sebagai Jaminan 

Tanah dijadikan jaminan kebanyakan terjadi dalam hubungan dengan hutang-

piutang uang atau barang yang nilai harganya agak besar. Misalnya A 

berhutang uang tunai atau padi kepada B dengan memberikan jaminan tanah 

pekaragan. Apabila dikemudian hari ternyata A tidak dapat membayar 

hutangnya pada B, maka B dapat bertindak atas tanah jaminan (tanggungan) 

tersebut untuk memiliki tanah jamianan itu atas dasar jual beli dengan A atau 

menjual tanah jaminan itu kepada orang lain dengan memperhitungkan 

piutangnya kepada A. Nilai harga tanah jaminan itu biasanya lebih tinggi dari 

besarnya hutang, menurut perkiraan harga pasaran ketika perjanjian hutang 

diadakan.  
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e. Perjanjian Semu 

Dikalangan masyarakat sering terjadi perjanjian semu, yaitu suatu perjanjian 

yang dibuat atau yang terjadi, tidak sama dengan kenyataan yang berlaku 

sesungguhnya. Misalnya yang dikatakan kepada umum atau yang tertulis 

adalah perjanjian hutang tanpa bunga, tetapi berlaku sebenarnya berbunga, 

atau yang ditonjolkan adalah perjanjian jual-beli hasil bumi tetapi yang 

sebenarnya adalah “melepas uang” atau sistem ijon (ijoan). Hasil bumi telah 

dibayar terlebih dahulu jauh sebelum masa panen atau dalam jual beli barang 

dengan kuitansi kosong atau dengan mencantumkan harga yang lebih rendah 

dari harga pasaran sebenarnya.
52

 

G. Wanprestasi 

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. 

Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi 

prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor.
53

  

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam 

perikatan.  

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu: 

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian 

b. Karena keadaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan debitor. Jadi 

debitor tidak bersalah 
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Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu 

ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak 

memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu: 

a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali 

b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru 

c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu 

diperhatikan apakah dalam perikatan ditentukan jangka waktu pelaksanaan 

pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan 

pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitor supaya 

memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut 

ketentuan pasal 1238 KUHPerdata debitor dianggap lalai dengan lewatnya 

tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.  

H. Gambaran umum 

Desa Simpang Agung yang berada di Kecamatan Seputih Agung Lampung 

Tengah merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bersuku jawa dan 

masyarakatnya adalah masyarakat yang berasal dari transmigrasi dari pulau jawa 

pada tahun 1955. Berbagai bentuk kegiatan yang ada pada desa seperti acara 

pernikahan, syukuran dan hal lainnya tidak bisa lepas dari adat jawa. Jiwa gotong 

royong dan kekeluargaan yang ada di Desa Simpang Agung masih cukup kental, 

terbukti ketika adanya hajatan atau bentuk kegiatan lain seperti renovasi rumah 

maka tetangga sekitar tidak akan segan untuk saling membantu. 
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Desa Simpang Agung terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu yaitu Dusun 1 Madiun 

yang jumlah penduduknya sekitar 499 KK , Dusun 2 Malang penduduk berjumlah 

sekitar 465 KK, Dusun 3 Kediri sekitar 392 KK dan Dusun 4 Sidowayah 

berjumlah sekitar 433 KK. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani baik 

petani pada tanah sendiri atau buruh pada tanah orang lain.  

Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Simpang Agung walau sudah mulai 

terpengaruh budaya modern, tapi tidak menghilangkan budaya-budaya adat yang 

ada. Hukum adat yang masih sesuai dengan kehidupan sekarang akan tetap 

dipertahankan dan yang sudah tidak sesuai tidak akan dihilangkan secara 

keseluruhan, hanya akan disesuaikan dengan keadaan sekarang 

I. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan perjanjian gadai tanah pertanian 

secara adat adalah hasil kesepakatan dari kedua pihak pelaku gadai tanah 

pertanian yaitu pemilik tanah selaku pemberi gadai dan pemilik uang sebagai 

penerima gadai. Setelah kesepakatan disetujui dan telah terjadi perjanjian secara 

adat, perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula hanya lisan. Perjanjian 

secara tertulis dapat dibuat dalam surat perjanjian dibawah tangan dan perjanjian 

secara lisan terjadi atas dasar kepercayaan para pihak pelaku gadai.  

Setelah perjanjian secara adat terbentuk, gadai tanah pertanian dapat terlaksana. 

Tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian dilakukan secara adat yaitu penerima 

gadai akan menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan pada pemberi gadai 

dalam bentuk hutang dan pemberi gadai akan menyerahkan hak untuk menguasai 

bukan hak milik atas tanah pertanian miliknya untuk digarap dan dipetik hasilnya 

selama jangka waktu yang telah disepakati. Pemberi gadai dapat menguasai 

tanahnya kembali setelah jangka waktu gadai telah habis dan pemberi gadai dapat 

menebus tanahnya sejumlah uang yang pernah dipinjam dari penerima gadai. 

Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi terjadinya gadai tanah pertanian 

tersebut diantaranya karena kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya. Pelaksanaan 

gadai tanah pertanian secara hukum adat juga tidak terlepas pada kemungkinan 

terjadinya wanprestasi, sehingga ketika terjadi wanprestasi dapat diselesaikan 

dengan musyawarah sesuai dengan jiwa  masyarakat yang masih kental dengan 

kekeluargaan dan gotong royong. 

Penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk memahami mengenai pelaksanaan 

perjanjian gadai tanah pertanian Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih 
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Agung Lampung Tengah yang pada pelaksanaan masih menggunakan sistem 

gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat yang sudah turun temurun. 
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III. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisinya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
54

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu 

melihat pelaksanaan perjanjian gadai yang dibuat oleh pemberi gadai dan 

penerima gadai. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis 

yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan 

yang diteliti. Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian 

hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat 

dalam hubungan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris 

mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui 

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.
55

 Dengan demikian penelitian ini 

merupakan penelitian empiris dengan mengkaji pelaksanaan gadai tanah pertanian 
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menurut hukum adat di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif yang 

memaparkan secara lengkap, jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan gadai 

tanah pertanian menurut hukum adat di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih 

Agung Kabupaten Lampung Tengah. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan meneliti mengenai 

hukum yang hidup dalam masyarakat melalui prilaku yang dialami masyarakat, 

prilaku ini berfungsi ganda sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk 

normatif hukum dan prilaku dalam masyarakat.
56

 Subjek dan objek penelitian ini 

adalah masyarakat di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu 

wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adlaah 

masyarakat yang berada di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah ±130 orang yang melakukan gadai 

tanah. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek 

guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil contoh pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian serta 

menjadikan empat dusun yang ada di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih 

Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagai sampel yaitu Dusun 1 Madiun, 

Dusun 2 Malang, Dusun 3 Kediri, dan Dusun 4 Sidowayah. Dari ±130 orang yang 

melakukan gadai tanah pertanian, diambil 50 orang yang melakukan gadai tanah 

pertanian atau sekitar 38,46% dengan rincian 

Tabel 2. Data Jumlah Sampel 

Nama 

Dusun 

Jumlah Yang Melaksanakan 

Gadai Tanah Pertanian secara 

Hukum Adat 

Sampel Pemberi 

Gadai 

Penerima 

Gadai 

Dusun 1 

Madiun 

 40 20 orang 10 10 

Dusun 2 

Malang 

 30 13 orang 7 6 

Dusun 3 

Kediri 

 35 10 orang  5 5 

Dusun 4 

Sidowayah 

 25 7 orang  3 4 

 

Penelitian ini mengambil sampel pada empat dusun yang ada di Desa Simpang 

Agung yaitu Dusun 1 Madiun 20 orang, Dusun 2 Malang 13 orang, Dusun 3 

Kediri 10 orang, dan Dusun 4 Sidowayah 7 orang. 
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E. Data dan Sumber Data 

Data yang terdiri dari: 

1. Data Primer 

a. Informan 

Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu 

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai gadai tanah pertanian yang ada 

di Desa Simpang Agung. Informasi yang diperoleh dari informan adalah 

dengan melakukan wawancara pada informan berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

b. Responden  

Kuisioner disebarkan pada responden atau subjek penelitian yang telah 

dipilih yaitu pemberi gadai dan penerima gadai guna mendapatkan 

informasi mengenai gadai tanah pertanian di Desa Simpang Agung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber 

hukum adat. Data yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur 

hukum dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai tanah. 

F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan 

literatur hukum serta membaca, mengutip dan membuat ikhtisar bahan hukum 
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yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dari bahan-bahan berupa literatur-

literatur hukum dan perundang-undangan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

gadai tanah pertanian, mengumpulkan dan mengkaji dokumen mengenai 

perjanjian gadai tanah pertanian, serta penyebaran kuisioner yang diberikan 

pada 50 pelaku gadai tanah pertanian.  

Pengolahan data dilakukan dengan cara: 

a. Seleksi data 

Yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui kesesuaian data yang 

dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi data 

Yaitu menempatkan data-data dengan dengan kelompok atau aturan yang 

ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dalam penelitian ini. 

c. Sistematisasi data 

Yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

konsep, tujuan dan bahasa sehingga mudah dianalisis. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, 

yaitu dengan cara menerangkan suatu keadaan sesuai dengan perumusan masalah, 

tujuan dan konsep atau teori yang berkenaan dengan hal tersebut. Selanjutnya 
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hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sitematis, jelas dan rinci sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan 

akhir.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas pada 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alasan yang mempengaruhi masyarakat Desa Simpang Agung melakukan 

gadai tanah pertanian yaitu dari pihak pemberi gadai, melakukan gadai tanah 

pertanian karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta bebarapa 

kebutuhan lain dan dari pihak penerima gadai, mereka melakukan gadai tanah 

pertanian karena menguntungkan dan alasan ingin membantu orang lain yaitu 

pemberi gadai. 

2. Tata cara dan Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Simpang memiliki 

beberapa syarat untuk pelaksanaannya, yaitu kesepakatan para pihak pelaku 

gadai, cakap, ada objek gadai dan sebab yang halal. Setelah persyaratan 

terpenuhi maka kesepakatan dibentuk dan disetujui oleh para pihak dan gadai 

tanah pertanian dapat dilaksanakan. 

3. Wanprestasi lebih banyak dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai 

belum pernah ditemukan telah melakukan wanprestasi. Upaya penyelesaian 

jika pemberi gadai telah wanprestasi dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian 

secara hukum adat di antaranya mengalihkan hak milik tanah pada penerima 

gadai, memperpanjang perjanjian gadai, pemberi gadai menjual objek gadai 

pada penerima gadai, pemberi gadai menjual objek gadai pada pihak lain serta 
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dapat pula penerima gadai mengembalikan tanah objek gadai kepada pemberi 

gadai secara sukarela. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian gadai 

tanah pertanian menurut hukum adat (Studi Desa Simpang Agung Kecamatan 

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) sebagai berikut: 

1. Masyarakat sebaiknya lebih membuka diri pada pengetahuan baru mengenai 

sistem gadai tanah dengan cara lain selain menurut hukum adat. 

2. Pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat untuk 

selanjutnya lebih baik dibuat perjanjian tertulis agar ada kepastian hukum 

antara para pihak. 
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