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B A B  I 
F E N D A H U L U A N

1. Latar belakang : Permasalahan dan PerumueannTa
Wilayah Negara Indonesia meliputi kesatuan dari da- 

ratan, lautan, rjiang angkasa beserta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, Bumi, air, ruang angkasa dan ieinya 
merupakan kekayaan alam yang oleh Tuhan dilimpahkan kepada 
bangsa Indonesia. Dan menjadi kekayaan Nasional bangsa 
Indonesia yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rak- 
yat Indonesia, oleh karenanya maka dalam tlngkatan tertinggi 
kekayaan Nasional tersebut dikuasai Negara.

Dengan kekuasaan Negara inilah maka Negara mempunyai 
wewenang mengatur eemua hal yang berhubungan dengan bumi, air., 
ruang angkasa dan pemanfaatan dari kekayaan alam yang ada* 
Peraturan yang berhubungan dengan masalah tersebut adalah 
Undang-undang No, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria(UUPA)*

Hukum Agraria mencakup Hukum Tanah, Hukum Air, Hukum 
Pertainbangan, Hukum Kehutanan, Hukum Perlkanan, serta hukum 
yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur 
tertentu dalam ruang angkasa..

Dalam penialisan skripsi ini akan membahas maealah 
yang berkaitan dengan hukum perikanan, Istilah perikanan ini 
mempunyai pengertian semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Mengenai per-
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ikanan ini dalam UU.BV diatur pada pasal 16 ayat 2 yang 
berbunyi : Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai 
yang dalam pasal 4 ayat 3 adalah :

a. hak guna air ;
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan ;
c. hak guna ruang angkasa.

Dalam UUPA masalah perikanan disinggung pula pada 
pasal 47 ayat 2 yang menyatakan bahwa : Hak guna-air serta 
pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Sebagai realiaasi dari pasal 47 ay^t 2 tersebut 
telah dibentuk peraturan yang berupa :

1, Undang undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil 
Perikanan Darat/Laut (L.N. 1964 No. 97 Penj. T L N 
No. 2690) ;

2. Undang-imdang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(L.N, 1975-65) ;

3* Undang-undang No* 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 
Dalam skripsi ini khusus membahas masalah perikanan 

darat dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 16 Tahun
1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Mengenai usaha bagi hasil 
ini dalam UUPA termasuk hak atas tanah yang bersifat se- 
mentara sebagai yang dimaksud pasal 53 ayat 1 yang me* 
nyatakan bahvja :

Hak-hak yang sifatnya eementara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak
usaha bagi hasilt hak menumpang dan hak sewa tanah
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pertanian diatur untuk membatasl eifat-sifat yang ber- 
tentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut 
diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat,

Hak usaha bagi hasil perikanan mempunyai sifat 
sementara artinya pemilik hak tersebut menguasai tanah 
pertanian dalam waktu tertentu dan terbatae sesuai jangka 
waktu yang diizinkan oleh pemilik tanah pertanian. Dengan 
kata lain bahwa pemilik hak usaha bagi hasil perikanan 
hanya mempunyai izin untuk mengolah tambak milik orang 
lain,

Klta ketahui bersama bahwa Negara Indonesia sampai 
saat ini masih tergolong Negara yang bercojak agraris, se- 
hingga sebagaian besar penduduknya mempunyai mata pencahari- 
an di bidang pertanian atau mengolah tanah. Xegiatan masya- 
rakat dalam mengolah tanah menurut pengertian sempit yaitu 
untuk mendapatkan hasil dari tanah, sedang dalam pengerti
an yang iuae maka meliputi : ueaha pertanian, perkebunan, 
petemakan, kehutanan, dan perikanan.

Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai
,

mata pencaharian di bidang pertanian, tetapi tidak semua 
petani memiliki tanah pertanian. Dalam hal petani yang tidak 
memiliki tanah sendiri, mereka dapat.menjadi penggarap 
tanah milik orang lain. Benyerahan pengolahan tanah sudah 
ada eejak Jaman nenek moyang kita. Hal ini disebabkan 
adanya etruktur kepemilikan tanah yang tidak merata secara 
terus menerus dan turun temurun sampai eekarang.

Oleh karenanya maka penyerahan pengolahan tanah
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kepada orang lain, sampai sekarang tetap ada dan sukar di- 
hapuskan. Demikian pula yang terjadi pada bidang perikanan 
darat yang diusahakan di areal pertambakan. Masalah peng- 
garapan tambak milik orang lain sudah menjadfc kebiasaan 
pula oleh masyarakat eetempat.

Tanah tambak dapat digolongkan sebagai tanah per-
tanian, hal ini dapat dilihat pada Instrultsi Bersama Men-
teri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria
No. Sekra/9/1/2 butir 5. tip yang dimaksud dengan tanah per-
tanian adalah :

Semua tanah perkebunan, tambak atau perikanan, tanah 
tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas la- 
dang, dan hutan yang rienjadi tempat mata penoaharian 

y&ng berhak. I&da umumnya tanah pertanian adalah 
semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah 
untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang 
tanah luaa berdiri rumah tempat tinggal seseorang, 
maka pendapat setempat itulah yang menetukan berapa 
luaa bagian yang diangggp halaman rumah, dan berapa 
yang merupakan tanah pertanian.

Jtenyeraftan pengolahan tambak kepada orang lain pada 
dasarnya bertentangan dengan ketentuan paaal 10 ayat 1 UUBft. 
yang berbunyi sebagai berikut : J!Setiap orang dan badan 
hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada 
asasnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan 
mencegah cara-cara pemerasan".

Tetapi ketentuan pasal 10 ayat 1 UUPA tersebut maeih 
dapat disimpangi, bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 

ayat 1 UUPA, di mana isi darl pasal tersebut masih tnemungkin 
kanadanya penyerahan pengolahan tanah pertanian kepada 
orang lain selama belum ada peraturan yang melarang dan
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yang menghapus adanya hak-hak atas tanah yang bersifat 
sementara sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 1 .

Walaupun penyerahan pengolahan tambak kepada orang 
lain pada asasjiya bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 

namun dari segi positifnya dapat membuka lapangan pekerjaan 
bagi orang lain dan dapat. meningkatkan pendapatan petani, 
khususnya yang tidak memiliki tanah pertanian,

Penyerahan pengolahan tambak kepada orang lain ber- 
variasi caranya, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa, gadai, 
perjanjian bagi hasil, perjanjian pemilik tambak dan buruh
dan sebagai imbaian atas pekerjaan tersebut buruh menerimft

i

mpah berupa .uang.
Dalam pembuatan perjanjian bagi hasil tambak banyak 

yang dilakukan secara sederhana dan mudah dengan berdasar 
pada kebiasaan setempat. Sedang iei dari perjanjian banyak 
ditentukan oleh pemilik tambak, dan dari pihak penggarap 
sendiri tidak banyak menumtut pereyaratan, sehingga dengan 
mudah menerima isi perjanjian yang ditentukan pemilik 'feambak.

Sudah menjadi kenyataan bahwa kedudukan pemilik dan 
penggarap tambak berbeda dilihat dari segi sosial dan dari 
segi ekonomi. Sehingga penggarap dapat digolongkan sebagai 
petani berpenghasilan rendah dibandingkan dengan pemilik 
tambak, Tetapi mereka mempunyai kedudukan yang sama dibidang 
hukum khususnya dalam perlindungan hakum atas hak-haknya, 

Pemerintah dalam hal ini teiafc memberi perhatiannya
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kepada mereka sebagaimana tercantum dalam Ketetapan-Ketetaps- 
an MIR Nomor 11/1983 yang antara lain berbunyi :

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu leblh ditingkatkan 
dan diperluas usaha yang telah dllaksanakan untuk mem- 
perbaiki penghaailan kelompok masyarakat yang mata 
pencahariannya dengan penghaailan rendah eeperti buruh 
tanif petanl penggarap yang tidak memiliki tanah,.*.

Adapun peratnran yang langsung berhubungan dengan 
masalah tersebut sebagai usaha peningkatan penghaailan ba
gi masyarakat golongan ekonomf lemah khususnya penggarap 
yang tidak memiliki tambak yaitu Undang-undang Bagi Hasil 
Perikanan Darat/Laut yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 1964.

Dibentuknya undang undang ini merupakan perubahan 
dari pada ketentuan hukum adat « Bahwa sebelum dibentuknya
undang-undang ini, mengenai bagi haeil tambak berlaku ke-

i
biasaan eetempat atau tunduk pada hukum adat masing-masing 
daerah, eehingga terjadi_ . perbedaan peraturan untuk se- 
tiap. daerah. :

Dengan terbeatuk., undang undang bagf hasil perikanan 
yang antara lain bertujuan j

1 . meningkatkan taraf hidup penggarap tambak ;
2. mengupayakan adanya keseragaman peraturan hukum un

tuk seluruh wilayah Indonesia ;
3. untuk menjamin kepastian hukum bagi maoing-masing 

pihak ;

^Boedi Harsono, Undang Undang Pbkok Agrarla.,Jambatan. 
Jakarta, 197'1, hal. 338.
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4. untuk menunjang keseJahteraan, maka pembentukan 
koperasi perikanan perlu ditingkatkan baik untuk 
menunjang peningkatan produksi lkan maupun untuk 
keperluan kesejahteraan anggotanya *

Maka hukum adat dan kebiasaan yang berlaku harus diseeual- 
kan dengan peraturan yang baru dan berlaku untuk seluruh 
wilayah Indonesia,

Dari uraian tersebut di atas-maka saya ingin menge- 
tahui secara langsung di dalam‘praktek khususnya di daerah 
yang ) Atjadikgndi objek penelitihan. Apakah ketentuan yang 
ada sudah dilakeanakan sebagaimana mestinya, Agar dalam pern?- 
bahasan dalam bab-bab berikutnya tidak terlalu luae dan me- 
nyimpang dari bab pendahuluan, maka akan saya rumuskan per- 
maealahan sebagai berikut :

1 . bagalmanakah bentuk perjanjian bagi hasil tambak 
di dalam praktek ;

2 . apakah prosedur dalam pembuatan perjanjian bagi
i

hasil tambak sudah memenuhi ketentuan yang ada, 
serta peran dari aparat pelaksana ;

3 . apakah isi dari perjanjian bagi hasil yang ada sudah 
mencerminkan isi perjanjian bagi hasil dalam undang- 
undang,

2* Penlelasan Judul
Judul ekrlpsi ini adalah : EELAKSANAAN PERJANJIAN 

BAGI HASIL PERIKANAN DARAT DI KECfcMATAN JABON DAN KEOfcMATAN
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TANGGUIANGIN KABUBA.TEN SIDOARJO
Menurut kamus poer.wadarminta yang dimaksud dengan 

pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang bereifat melakukan 
eeeuatu ;

Berjanjian bagi haeil mempunyai pengertian yaitu 
perjanjian yang dibuat a!ntara pemilik dan penggarap tambak 
dalam usaha ̂ pemeliharaan dan penangkapan ikan, dengan per- 
janjian mana masing-masing menerima bagian dari hasil ter,- 
sehut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya ;

Perikanan darat berarti usaha mengenai pemeliaraan 
dan penangkapan ikan di tanah yang luas dan nrendapat pe- 
ngaliran, tetapi merupakan lawan dari laut ;

Kecamatan. Jabon,Kecamatan Tanggulangin pengertian- 
nya adalah wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang berstatus 
kecamatan dan dikepalai oleh seorang camat ;

Kabupaten Sidoarjo pengertiannya yaitu menuntfuk.. 
suatu wilayah di Java Timur yang berstatus kabupaten dan ’ 
dikepalai oleh seorang bupati,

3. Alasan -pemlllhan Juduli
Dipilihnya judul tersebut di atas, karena saya ingin 

mengetahui kebiasaan setempat dalam membuat perjanjian bagi 
hasil tambak, serta ingin mengetahui daya laku undang- 
undang No. 16 Tahun 1964, di daerah tersebut,

Sedang dipilihnya daerah di Kabupaten Sidoarjo se
bagai objek penelitihan karena :
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1* wilayah Kabupaten Sidoarjo ini mempunyai areal per- 
tambakan yang luasnya -  14. 600 Hektar, dan penduduk- 
nya yang berjumlah -  900.000 jivtfi ini i 200*000 jiwa 
diantaranya mempunyai mata pencaharian dari hasil

operikanan j
2 . daerah tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat 

tinggal eaya di Surabaya ;
3. untuk menghemat tenaga, waktu aerta biaya . *

4. Tujuan Penullsan
Untuk memenuhi dan melengkapi syarat mencapai gelar 

Sarjana Hukum, Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan lain penulis- 
an ini yaitu mengetengahka kebiasaan-kebiasaan eetempat 
khususnya mengenai perjanjian bagi hasil tambak yang 
dapat dijadikan bahan perbandingan dengan ketentuan yang 
berlaku* Kecuali hal tersebut di atas, maka penuliaan ini 
juga dimaksudkan eebagai eumbangan pemikiran di dalam 
ilmu pengetahuan hukum.

5 . Metodologi
Pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu secara 

yuridis dengan jalan mempelajari dan memahami peraturan

pWawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Daerah
Tingkat II Kabupaten Sidoarjo, tgl 24 Nopember 1987.
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hukum sebagai dasar perjanjian bagi hasil perikanan darat 
pada umumnya, Selain itu juga menggunakan metode deduksi 
yaitu mempelajari ketentuan yang berlaku umum, dan selanjut- 
nya melihat dan memahami perjanjian bagi hasil dalam praktek 
dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

a. sumber data
data mengenai materi skripei diperoleh dari :

a.1 * data sekunder yaitu melalui study kepuetakaan
berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi, 
peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah 
bagi hasil perikanan darat ; 

a*2 .,data primer yaitu dengan jalan study lapangan 
melalui wawancara secara langsung kepada pihak 
yang bersangkutan.

b. prosedur pengumpulan data
materi yang berhubungan dengan teori, saya peroleh

dengan membaca, mempelajari, memahami buku-buku dan 
peraturan hukum yang berlaku untuk masalah perjanji- 
an bagi hasil perikanan.; Sedang untuk materi yang 
berhubungan dengan praktek, saya peroleh dengan 
wawancara secara langsung kepada pemilik tambak, 
penggarap tambak, aparat pelaksana.

c. analisa data
untuk memberikan kebenaran dengan jalan membandingkan 
suaber data sekunder dengan sumber data primer yang 
ada .
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6, Pertanggungjawaban Slstematlka

Materi skripsi ini terdiri dari 5 bat). Bab pendahulu- 
an saya letakkan pada awal yaitu pada Bab I, karena dari 
pendahuluan ini dapat diketahui garis besar, penulisan 
skripsi, yang berguna memberi arah tujuan, dasar penulisan ;

Bab*11 akan mencantumkam pengertian perjanjian bagi 
haeil perikanan darat eeeuai dengan undang-undang, selain 
itu juga memuat perjanjian bagi hasil dalam praktek, Adapun 
alasannya karena dari pengertian ini dapat membedakan dengan 
perjanjian yang lainnya serta dari pengertian ini dapat 
menimbulkan masalah.;

Mengenai tata-cara pembuatan perjanjian bagi hasil 
saya letakkan pada Bab III, karena dari tata-cara dapat dike* 
tahui mengenai bentuk dan peran aparat pelaksana perjanjian , 
bagi hasil perikanan darat ;

Isi perjanjian bagi hasil perikanan darat, saya 
letakkan pada Bah IV, karena akan dapat diketahui hak :dah 
kevajiban masing masing yang harus dipenuhi sehubungan
dengan pelaksanaan perjanjian ;

i
Bab V merupakan bah penutup dalam pembahasan ekripsi 

ini oleh karenanya maka saya akan memberikan kesimpulan 
atas penulisan dan uraian dari bab-bab sebelumnya, eerta 
memberikan earan-saran *
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B A B; II 
BAGI HASIL PERIKANAN DARAT 

•PADA UMUMNYA

1 * Pengertlan
Sebelum mengetengahkan pengertlan bagi hasil menurut 

Undang-uniiang, maka perlu saya uraikan sedikit mengenai da- 
erah yang akan dijadikan objek penelitifen. Salah eatu daerah 
di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah pertambakan 
diantaranya adalah Kabnpaten Sidoarjo. Sedang dalam penulis- 
an skripsi ini, saya akan memilih dua kecamatan di Kabupaten 
tersebut sebagai pembatasan daerah objek penelitian,_guna 
dijadikan sampel untuk mengetahui praktek perjanjian bagi 
haail perikanftB! darat,

Dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ter
sebut adalah :

1, Kecamatan Jabon yang wilayah tambaknya ada dl deea 
Permisani, desa Tambak Kallsogo, desa Kupang ;

2. Kecamatan Tanggulangin yang wilayah tambaknya ada 
dl Desa Banjarpanji, Desa Banjaraari, dan Desa 
Penatareewu.
Perjanjian penyerahan pengolahan tanah yang biaea 

dilakukan oleh petani tanaman pangan dan biasa disebut 
dengan perjanjian bagi hasil. Ternyata perjanjian eemacam 
ini juga dilakukan pada daerah pertambakan oleh pemilik 
dan penggarap tambak. Hal ini dapat dilihat di desa-desa
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tersebut di atas, yang sudah raenjadi kebiasaan masyarakat 
setempat dalam per?yeraftan pengolahan tambak.

Bada masyarakat di daerah ini, sebagian penduduk 
mempunyai mata pen-caharian di bidang pertambakan sebagai 
petani ikan. Istilah petani mempunyai pengertian orang 
baik yang memiliki maupmi tidak mempunyai tanah sendiri , 
yang mata pencahariaan; pokoknya adalah mengusahakan tanah 
untuk pertanian (pasal 8 ayat 3 Feraturan Menteri Itertani- 
an Dan Agraria No. 20 Tahun 1963).

Dari pengertian di atas, maka dalam usaha pertambak
an ada dua pihak yaitu orang yang mempunyai tanah dan orang 
yang tfdak memiliki tanah. Bagi orang yang mempunyai tambak 
yang luas mereka akan menyuruh orang lain untuk mengolahnya, 
Sedang bagi orang yang tidak memiliki tambak, mereka akan 
menjadi penggarap tambak milik orang lain, jika ada pemilik 

tambak yang luasnya kecil atau korang dari satu hektar, 
kebanyakan dikerjakan sendiri. oleh pemiliknya.

Dalam rangka menyuruh orang lain untuk mengolah 
tambak diantaranya dengan cara perjanjian bagi haeil. B»r- 
janjian bagi hasil tambak pada hakekatnya adalah perjanjian 
antara seseorang yang herhak atas tambak dengan orang yang 
bersedia menyediakan tenaganya untuk menyelenggarakan pa- 
ngolahan tambak, dan eebegai ircbalan atas pekerjaan ini, 
dla akan mendapat imbangan hasil panen sesual dengan ke- 
sepakatan mereka sebelumnya.
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Sedangkan pengertlan perjanjian bagi hasil perikan
an darat menurut Undang- undang No, 16 Tahun 1964, paeal 1 
huruf a ialah :

Perjanjian yang diadakan dalam vaaha penangkapan dan 
pemeliharaan ikan, antara pemilik tambak dan penggarap 
tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing 
menerima baglan dari ueaha tersebut menurut lmbangan 
yang telah disetujui sebelumnya.

2. Sub.jek dan Ob.lek per.1an.1ian bagi hasil
Dari pengertlan1 dl atas ada dua subjek . Yaitu

pemilik dan penggarap tambak. Pemilik tambak mempunyai
pengertlan orang atau badan hukum yang dengan hak apapun
berkuasa atas suatu tambak(pasal 1 huruf d),
Sedang pengertlan pemilik dalam artian hak milik adalah :

Hak turun temurun atas tanah yang terkuat dan terpenuh 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 UUPA, belum tentu 
hak milik itu tercatat dalam buku administrasi desa 
dan dapat dibuktikan dengan Aurat yang: menentukan, bah
wa hak itu sudah berlakun turuntemurun, serta ada tanda 
tanda penguasan tanah dan hak itu dlhornatl oleh orang 
orang . lain dl lingkungannya (Instruksi bersama MentBtl 
DalanuNegeri dan Menteri Agraria No, Sekra 9/1/12 butir
5. e)?*

Daiam pengertlan pemilik tambak yang menguasai hak 
atas tambak, ada duasubjek hukum yaitu :

.3, Secara perseorangan ;
2. Badan Hukum,

Dalam hal perseorangan, maka pada hakekatnya semua warga 
negara’ Indonesia tunggal dapat mempunyai hak-hak sebagai 
'yang tercantum pada pasal 16 ayat 1 UUPA.

^SofinaraonofnSvH,, Hlmpunan Peraturan-Peraturan Iand- 
reform. Celt. II, Yayasan Dana Landreform D^partemen Agraria, 
Jakarta, 1965, hal, 314.
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yaitu hak milik, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, hak 
gadai, haknguna bangunan (disimpulkan dari pasal 20 sampai 
pasal 45 UUPA).

Sedangkan untuk fcadan hukum pada daearnya dapat me* 
mpunyai hak-hak yang ada pada pasal 16 ayat 1 kecuali hak . 
milik. Tetapi tidak semua badan hukum dapat mempunyai hak 
di atae, karena hanya badan hukum yang didirikan berdasar 
hukum Indonesia dan berkedudukan dl Indonesia saja, Menurut 
pasal 21 ayat 2 UUPA, ada perkecualian bagi badan hukum 
dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditetap- 
kan oleh Pemerintah.

Mjemirut’Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, ada
4 golongan badan hukum yang berhak mempunyai tanah, dan 
badah-badan hukum tersebut adalah :

1* Bank-Bank yang didirikan oleh’ Pemerintah ;
2 , Berkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang di

dirikan berdasar Undang-undang No. 79 Tahun 1958 ;
3, Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 

Dalam->Kegerl setelah mendengar Menteri Agraria ;
4, Badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri 

setelah mendengar Menteri Sosial.
Sub^ek hukum yang ke dua dalam pembuatan perjanjian 

bagi hasil perikanan darat adalah penggarap tambak. Pe
ngertian penggarap tambak adalah orang yang eecara nyata
aktif menyediakan tenaganya dalam pemeliharaan ikan di

i
darat, atas dasar perjan^ian bagi hasil dengan pemilik
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tambak (pasal 1 huruf e), Syarat-syarat untuk menjadi peng- 
garap haruslah Warga Negara Indonesia, dengan luae tanah 
garapan tidak melebihi luas maximum yang ditetapkan oleh 
Undang-undang No. 56 Erp 1960. Pembatasan luas. tambak 
garapan dimaksudkan untuk memberi kesempatan orang lain 
untuk menjadi penggarap, selain itu jtaga dimaksudkan untuk 
menghindari adanya pihak ketiga yang dapat merugikan peng
garap.

Istilah tambak mempunyai pengertian genangan air 
yang dibuat oleh orang di sepanjang pantai untuk pemelihara- 
an ikan dengan mendapat pengairan yang teratur(pasal 1 

huruf f)* Untuk usaha perikanan darat yang dilakukan di 
kolam dan empang tidak terkena peraturan ini, sedang untuk 
sawah yang selain ditanami padi juga dilakukan usaha per
ikanan, maka terkena undang undang No. 2 Tahun 1960^«

Setiap perjanjian tentu mempunyaii objek tertentu. 
Demikian pula pada perjanjian bagi hasil tambak. Objek 
dari perjanjian tersebut adalah tanah tambak yang merupakan 
tempat dil&kukannya usaha perikanan, selain itu objek dari 
perjanjian bagi hasil adalah pekerjaan yaitu semua kegiatan 
yang berhubungan langsung dengan usaha perikanan. Dan pada 
akhirnya yang menjadi objek adalah hasil panen, dari hasil 
panen ini akan diadakan pembagian antara pemilik dan penggarap

^Boedi Harsono, Op. Ctt. hal 339.
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3. Per.1an.1lan bagi hasil dalam praktek

Di dalam usaha pertambakan, khususnya dalam rangka 
penyerahan pengolahan tambak, tidak dikenal istilah-istilah 
yang biasa dikenal pada bagi hasil tanah pertanian untuk 
tanaman pangan, seperti " maro 11 , " mertelu 11 , " mrapat 11.

Tetapi dari hasil penelitian dapat saya simpulkan ada 
perjanjian penyerahan pengolahan tambak yang mereka sebut 
dengan istilah sebagai berikut :

1 . " karen bondo tt atam " potong bondo ” yaitu perjanji
an yang dibuat antara pemilik dan penggarap tambak 
dalam rangka mengolah tambak, mengenai semua biaya 
usaha ditaniggung pemilik tambak, sehingga penggarap 
tidak mengeluarkan biaya sama sekali dalam usaha ini, 
di sini penggarap hanya menyediakan tenaganya saja 
dan harue menuruti perintah pemilik tambak, dan pada 
eaat panen penggarap mendapatkan pembagian hasil 
setelah hasil kotor dikurangi biaya yang dikeluarkan 
pemilik tambak ;

2, Perjanjian yang lain yaitu perjanjian yang merupakan 
kerja sama, di sini semua biaya usaha ditanggung se
cara keseluruhan oleh penggarap, pemilik tambak di 
sini hanya menyediakan tambaknya dan pada saat panen 
pemilik akan menerima hasil panen sesuai perjanjian .

Pemilik tambak dalam perjanjian ini bisa pemilik hak milik; 
hak sev/a, hak pakai, hak gadai, Sewa-menyeua tambak banyak 
sekali terjadi walaupun oleh.pasa 9 ayat 1 ,2  undang undang 
ini dilarang. Penggarap tambak dlham&k&ii - ^"'pa.ndego 1
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B A B  III 
BENTUK DAN BROSEDUR HSMBUATAN 

Htftt-ANJIAH BAGI HASIL

1. Timbulnya perjan.-flan bagi haeil
Adanya latar belakang yang dapat menimbiilkan per- 

janjian ba^i hasil yaitu karena pada dasarnya pemilik tam- 
bak ingin memproduktifkan tambaknya tanpa harus bekerja 
sendiri. Dilain pihak adanya orang yang bersedia menyeleng- 
garakan usaha tambak milik orang lain.

Kecuali hal tersebut di atas, maka masih ada alasan 
lain yang menjadi pertimbangan sampai dfserahkannya peng
olahan tambak kepada orang lain. Antara lain dikatakan 
bahwa pemilik tambak merasa berimtung dengan adanya orang 
lain yang bersedia mengolah tambaknya dalam hal perjanjian 
kerja aama karena pemilik tambak tidak mempunyai biaya 
usaha sedang dalam perjanjian ini semua biaya usaha ditang- 
g v f tg oleh penggarap 5.

Masalah lain yang dihadapi yaitu karena terlalu luaa- 
nya tambak, serta adanya pekerjaan lain, serta jauhnya letak 
tambak dengan tempat tinggal pemilik tambak, sehingga tidak 
dapat mengadakan pengawsan secara inteeif untuk keamanan

5̂Wawancara dengan pemilik tambak di Desa Permiaan,
tgl 8 Ropember 1987.

V̂/aviancara dengan pemilik tambak di Desa Tambak 
Kalisogo, tgl 14 Nopember 1987.
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usaha perikanan. Mengenai jauhnya letak tambak dengan tem- 
pat.tinggal pemilik tambak, merupakan alasan yang sangat 
menonjol, sebagai contoh bahwa pemilik tambak di desa 
Tambak Kalisogo hampir 6096 bertempat tinggal diluar desa,

7bahkan di luar kecamatan .
Sedangkan latar belakang pihak penggarap bersedia 

menyediakan tenaganya untuk mengerjakan tambak milik orang 
lain, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki tambak. 
dan juga tidak ada pekerjaan lain, karena mereka bertempat 
tinggal di lingkungan pertambakan. Seperti di desa Kupang 
dusun Kupang Empat yang hampir 100% penduduknya mempunyai

amata^pencaharian dari hasil menggarap tambak •
Dengan adanya alasan-alasan tersebut dl atas, maka 

dapat menimbulkan perjanjian bagi hasil tambak.

2. Wu.jud perjanjian bagi hasil tambak
Perjanjian yang dibuat oleh pemilik dan penggarap 

adalah merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat
j

hukum. Oleh karena itu perlu adanya bukti, dan agar bukti 
in! mudah dilihat, maka harus berbentuk tertulis. Bentuk 
tertulis ini selain dimaksudkan untuk menjamin kepastian 
hukum bagi masing masing pihak, juga untuk mempermudah 
mengisi buku daftar perjanjian bagi hasil di Kepala Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Tambak Kalisogo, 
tgl 14 Nopember 1987.

8Wavancara dengan Kepala DeBa Kupang tgl 14-11-1987.
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Seperti yang diwajibkan oleh pasal 1 ayat 2 Peraturan . 
Menteri Perikanan Darat/Laut No. I/Permik/1964, bahwa 
perjanjian yang dibukukan dalam buku daftar adalah per
janjian tertylis, Jadi menurut ketentuan yang berlaku, 
semua perjanjian bagi hasil tambak harus berbentuk tertulis 
yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Kenyataan dalam praktek eelama ini, bahwa perjanjian 
bagi hasil tambak tidak ada yang dibuat secara tertulis.
Hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah mengakar pd<ia 
setiap pemilik tambak dan penggarap tambak, sehingga me- 
rasa tidak perlu adanya perjanjian yang dituangkan dalam 
bentuk tulisan. Karena setiap membuat perjanjian bagi hasil 
sudah dilandasi rasa: saling percaya disamping itu juga 
karena mereka telah mengenal satu dengan yang lainnya.

Walaupun selama ini pada setiap membuat perjanjian
%

bagi hasil tanpa bukti tertulis, namun tidak pernah terjadi 
eengketa yang berarti, dan apabila terjadi masalah diantara 
para pihak, mereka sudah dapat mengatasi masalah tersebut.

Di samping alaean-alasan "fcersebut di atas, juga 
terlebih-lebih selama ini tidak pernah ada perintah dari 
kepala desa, dan tidak pernah ada penyuluhan hukum se- 
hubungan dengan peraturuft perjanjian bagi hasil tambak. 
Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang 
mengatur perjanjian bagi hasil tambak.

Pen(Japat mereka tentang adanya keharusan membuat 
perjanjian secara tertulis yaitu bahwa tidak ada keberatan 
untuk melaksanakannya <•
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3♦ Prosedur pembuatan perjanjlan bagi hasi! tambak
Hal yang berkaltan erat dengan prosedur pembuatan 

perjanjlari bagi hasil tambak adalah terlibatnya peran 
aparat pelaksana seperti yang dltentukan dalam Peraturan 
pelaksana Undang undang .No* 16 Tahun 1964 yaitu Peraturan 
Menteri Perikanan Darat/Laut No. I/Permik/1964.

Mengenai tata-eara membuat perjanjian bagi hasil 
tambak yaitu dengan cara :

1. Pemilik tambak dan penggarap tambak yang akan meal 
buat perjanjian, menghadap ke kepala desa untuk 
membuat perjanjian bagi hasil secara tertulia ;

2. Kemudian dilanjutkan dengan mengisl buku daftar 
yang khusus dlsediakan untuk itu.
Dengan adanya varga desa yang membuat perjanjian 

bagi hasil secara tertulis tersebut, maka peran dari kepala 
desa adalah :

1. Kepala Desa memberi surat keterangan bagi hasil 
kepada pemilik dan penggarap tambak(terlampir I) ;

2. Mengumumkan adanya perjanjian bagi haeil tambak 
yang baru, pada kerapatan desaj

3. Setiap bulan kepala desa wajib melaporkan ke Kepala 
Kecamatan guna meminta pengesahan buku daftar 
perjanjian bagi hasil (terlampir II),
Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil tambak, maka 

tugas Kepala Kecamatan adalah :
1, Mengesahkan buku daftar perjanjian bagi hasil yang
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diajukan olehKepala Desa ;
2. Melaporkan penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di 

daerahnya kepadai Kepala Dinas Perikanan Tingkat I. 
Selanjutnya peran dari Kepala Dinas Perikanan Tingkat I, 
setiap tiga bulan sekali memberikan laporan kepada Depar-• 
temen Perikanan Darat/laut di Jakarta, tentang hal ikhwal 
penyelenggaraan bagi hasil di daerahnya.

Karena dalam praktek yang ada bahwa perjanjian bagi 
hasfl tambak dibuat. secara lisan atau tidak dalam bentuk 
tertulis dan juga tidak melapor ke Kepala Desa, maka Kepala 
Desa tidak pernah mengetahui bila ada warga desa yang eedang
membuat perjanjian bagi hasil.i

Karenanya Kepala Desa tidak pernah menerima pendaf- 
taran perjanjian bagi hasil tambak. Dan juga di kantor 
Kepala Desa tidak menyediakan buku daftar untuk itu. Sedang 
Kepala Desa sendiri berpendapat bahwa masalah perjanjian 
bagi hasil tidak ada peraturan yang mengaturnya Selain 
itu juga menganggap bahwa perjanjian bagi hasil itu merupa
kan masalah atau urusan masing masing pihak, sehingga 
Kepala Desa tidak pernah turut campur dalam proses pembuatan 
perjanjian bagi hasil.

Dari aparat kecamatan diperoleh keterangan bahwa

^Wawancara dengan Kepala Desa Banjaraeri, tgl 6 
Nopember 1987.
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masalah bagi hasil tambak tidak pernah ada laporan dan 
Kepala Desa juga tidak pernah mengajukan buku daftar per- 
janjian bagi hasil, sehingga /ifecamatan tidak pernah
mengesahkan buku daftar bagi hasil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahv/a mengenai 
bentuk dan prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil yang 
selama ini terjadi yaitu lisan dan tanpa melalui prosedur 
sebagaimana mestinya, seperti yang diwajibkan oleh Peratur
an Menteri Perikanan Darat/Laut No.I/Permik/1964.

Selain itu peran dari aparat pelaksana perjanjian 
bagi hasil tidak pernah dilakeanakan sebagaimana mestinya. 
Sehubungan dengan itu, maka untuk dapat terciptanya auatu
peraturan hukum yang efektif atau berdaya laku di masya-

i
rakat, diperlukan adanya kerja sama antara Pemerintah 
dengan aparat pelaksana serta ikut sertanya masyarakat 
yang bersangkutan untuk mentaati peraturan hukum demi ke- 
pentingan pemilik dan penggarap tambak. Guna memasyarakat- 
kan peraturan hukum tersebut perlu adanya penyuluhan hukum 
secara intensif, baik kepada masyarakat yang bersangkutan 
maupun kepada aparat pelaksana perjanjian bagi hasil tambak 
agar melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
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ISI DARI PERJANJIAN 
BAGI HASIL

1• Hak dan Kewa.jiban para pihak
Setiap perjanjian dua pihak selalu menimbulkan hubung- 

an hukum bagi para pihak yang membuatnya, dari hubungan hukum 
ini mengakibatkan adanya hak dan kewajuban para pihak dan 
harus diterima serta kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 
memenuhi isi perjanjian. Demikian pula untuk perjanjian 
bagi hasil tambak yang dibuat oleh pemilik dan penggarap 
tambak.

Mengenai Rfi-Ap pemilik dan penggarap
tambak telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 yang antara 
lain sebagai berikut ;

1 . membeli benih ikan pemeliharaan ;
2 . membiayai pengedukan saluran ;

3. membeli pupuk tambak dan perawatan pada pintu air,
Hak pemilik tambak adalah :

1 . menerima pembagian hasil panen seeuai dengan imbangan

yang telah disetujui bersama ;
2 . menerima kembali tambak setelah jangka waktu per

janjian berakhir, dengan pintu air keadaan baik.;
Kewajiban pemilik tambak :

1 ..menyediakan tambaknya dengan pintu air keadaan baik ;
2 . membiayai perbaikan dan penggatian pintu air.
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Sedangkan hak penggarap adalah :
1 . mengerjakan tambak selama jangka t-aktu perjanjian 

berlangsung ;
2 . menerima pembaglan hasil panen sesuai dengan imbang- 

an yang telah disetujui bersama ,
Kewajiban penggarap adalah menyelenggarakan pekerjaan se- 
hari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di 
dalam tambak, serta penangkapan ikan pada waktu panen.

Dalam menentukan beban-beban yang har&s iditanggung 
para pihak, menurut pasal 5 ayat 2 masih dimungkinkan ada
nya pembagian beban yang tidak sesuai dengan pasal tersebut 
karena sudah berdasar kebiasaan setempat dan sulit untuk 
dihapus. Tetapi kemungkinan tersebut maeih dibatasi oleh 
ketentuan pasal 3 ayat 2 , yaitu pembagian hasil panen untuk 
penggarap tidak boleh kurang dari 40%. Atau jika pembagian 
itu antara .pemilik dan penggarap tidak kurang dari 3 * 1 .

Kenyataan dalam praktek di mana perjanjian bagi hasil 
eebagaimana telah diuraikan pada bab II, maka mengenai hak 
dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian yang disebut "potong bondo" atau 
"karen bondo” ;

Hak dari;.pemilik tambak adalah :
a. menerima pembagian hasil panen sesuai dengan peri-i.% 

janjian ;
b. menerima kembali tambak setelah jangka waktu per- 

janjian berakhir.
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Kewajiban dari pemilik tambak :
a. menyediakan tambaknya agar dapat diolah oleh peng

garap ;
b. membeli bibit ikan pemeliharaan ;
c. membiayai peirbaikan dan penggantian pintu air ;
d* membeli pupuk tambak ;

te, membiayai pada safat penangkapan ikan 5

f. membiayai pengedukan saluran air ;
Sedangkan: hak penggarap tambak :

a. menerima pemagian hasil panen ;
b. mengolah tambak pelama jangka waktu perjanjian.; 

Kewajiban penggarap adalah :
a. mengolah tambak sesuai dengan kehendak pemilik tambak
b* menyerahkan tambak bila jangka waktu .berakhir •

Dari pembagian hak dan kewajiban tersebut di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ini semua 
biaya ditanggung oleh pemilik tambak, sehingga penggarap 
tambak tidak mengeluarkan biaya usaha, tetapi hanya me
nyediakan tenaganya untuk menyelenggrakan tambak. Karena 
semua biaya ditanggung oleh pemilik maka akan mempengaruhi 
pembagian haail panen, dengan demikian imbangan yang ', di- 
terima akan lebih kecil dari imbangan yang seharusnya diteri 
ma penggarap menurut pasal 3 angka 1 bagian 2 , yaitu 40#.

2. Untuk perjanjian yang ke 2 ini yang biasa disebut 
dengan perjanjian kerja sama atau setoran maka hak dan kewa
jiban para pihak sebagai berikut :
Hak pemilik tambak yaitu:
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a. menerima imbangan hasil panen ;
b. menerima kembali tambak setelah berakhir perjanjiani 

Kewajiban pemilik adalah :
harus . menyediakan tambak agar dapat dikerjakan pengolahan 
tambak oleh penggarap ;
Hak yang diterima penggarap ;

a. menyelenggarakan pengolahan tambak dalam waktu 
yang ditentukan ;.

b. menerima pembagian hasil panen.
Kewajiban yang harus dipikul oliah penggarap ;

a. mengerjakan pengolahan tambak sesuai dengan kehendak 
sendiri ;

b. membeli bibit ikan peliharaan ;
c. membiayai semua perbaikan dan penggantian pintu air ;
d. membeli pupuk tambak ;
e. membiayai pengedukan saluran air ;
f. membiayai penangkapan ikan ;
g. mengembalikan tambak dengan pintu dalam keadaan baik. 

Dengan semua biaya usaha ditanggung oleh penggarap,
maka akan mempengaruhi imbangan yang akan diterima oleh 
penggarap, yaitu melebihi imbangan yang ditentukan ol'eh 
pasal 3-ayat 1 bagian 2 yaitu 40$.

2, Jangka waktu berlangsunftnya per.jan.1lan dan luas. tambak 
garapan

Dalam setlap perjanjian tentu mempunyai batas waktu 
demikian pula dalam perjanjian penyerahan pengolahan tambak
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Mengenai jangka waktu perjanjian bagi:.hasil ini juga 
telah ada ketentuannya, hal ini dimaksudkan untuk mem- 
beri waktu yang layak gerta menjamin penggarap tambak 
mendapatlian pekerjaan Kaktu yang cukup, serta menghindari 
kesewenang-wenangan pemilik tambak menentukan waktu yang 
singkat. Sehingga penggarap harus dengan cepat untuk men* 
cari pemilik tambak lain dengan segera, agar dapat meng- 
hidupi keluarganya,

Qerdasar alasan di atas, maka Pemerintah memberi 
batasan waktu paling sedikit 6(enam) musim atau 3 tahun, 
Selain itu juga diharapkan agar penggarap lama mempunyai 
prioritas didahulukan terhadap penggarap lain, untuk men- 
jadi penggarap lagi,

Dalam Undang-undang ini juga dimuat tentang ke- 
mungkinan terjadinya pemutusan hubungan pekerjaan dari 
pemilik dengan penggarap tambak sebelum jangka waktu per
janjian berakhir. Hal ini hanya dimungkinkan dan diper- 
bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1 . atas peraetujuan kedua belah pihak yang bersangkut- 
an ; •

2. dengan izin panitia Landreform desa, atas tuntutan 
pemilik tambak, jika penggarap tambak yang ber- 
aangkutan tidak memenuhi kewajiban ;

3* jika penggarap tambak tanpa sepengetahuan pemilik 
tambak menyerahkan penguasaan tambak kepada orang 
lain,

Mengenai hapusnya perjanjian bagi hasil yaitu dengan berr
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akhirnya jangka waktu perjanjian,,. maka hapuslah perjanjian 
tersebut.

Sedangkan mengenai perselisihan antara pemilik dan 
penggarap tambak rangka pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
prosedur penyelesaiannya diatur dalam pasal 1 9 ,yang mem
punyai tahapan penyelesaian sebagai berikut :

1 . penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah bersatna 
antara pemilik dan penggarap dengan panitia land- 
reform desa ;

2 • jika dengan penyelesaian itu tidak ada sepakat, 
maka penyelesaian selanjutnya diajukan ke panitia
landreform kecamatan ;

3 . mengenai banding terhadap keputusan panitia landreform 
kecamatan dapat diajukan ke panitia landreform 
tingkat II yang anggotanya meliputi Kepala Dinas 

Perikanan dan tiga orang wakil dari organisasi tani. 
Jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil 

di dalam praktek antara satu tahun sampai tidak terbatas 
artinya setelah jangka waktu satu tahun berakhir, maka 
terserah kehendak pemilik tambak untuk menentukan prang 
yang selanjutnya akan disuruh untuk menggarap tambaknya. 
Sehingga di sini tidak ada pcioritas penggarap lama untuk 
dipilih.

Hal yang mempengaruhi adanya perpanjangan jangka 
waktu setelah berakhirnya perjanjian, yaitu cara kerja 
serta hasil panen, ‘jika cara kerja penggarap baik maka 
hasilnya akan baik. Dan alasan inilah yang menjadi per-
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timbangan pemilik dalam menentukan penggarap tambak.
Kalau jangka waktu minimun dalam praktek yaitu 

satu tahun, kita kaitkan dengan jangka waktu minimum dalam 
ketentuan undang-undang, maka masih jauh dari yang diharap- 
kan oleh Pemerintah yaitu 3 tahun atau 6 musim. Hal ini 
jika dikaitkan dengan keadaan tambak yang bermacam-macam 
dalam hal panen.
Keadaan’tambak ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu' ̂  :

1 . tambak darat ;
2 . tambak tengah ;

i

3. tambak lanyah.
Keterangan dari jenis tambak nomor 1 yaitu tambak yang 
pengairannya targantung pada keadaan musim, karena tambak 
ini mendapat air dari sungai, oleh sebab itu tambak ini 
dapat dilakukan panen sekali dalam satu tahun.

Dari jenis tambak yang ke 2 dan ke 3 di atas,. maka 
tambak jenis ini pengairannya diperoleh secara langsung 
dari air laut, sehingga tambak ini dapat dilakukan panen 
dua kali setahun.

Kalau perjanjian bagi hasil perikanan ini untuk 
tambak darat, maka jangka waktu satu tahun ini, berarti 
hanya dalam sekali panen, penggarap harus sudah mencari 
pemilik tambak yang lain untuk dapat bekerja.

Sedang untuk perjanjian bagi hasil dengan tambak

^Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Daerah 
Tingkat II, Kabupaten Sidoarjo, tgl 24 Nopember 1987.
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yang ke 2 dan ke 3* maka dalam dua kali panen penggarap 
dapat bekerja pada pemilik tambak. Sehingga jangka waktu 
minimum dalam praktek masih sangat singkat dan kurang 
menjamin penggarap mendapat pekerjaan dalam waktu yiing 
cukup.

Kenyataan dalam praktek yang berhubungan dengan 
perselisihan dan penyelesaian, Perselisihan yang sering 
terjadi yaitu :

1 . penggarap tidak berada di tempat pada saat air 
laut pasang ;

2. penggarap mengambil ikan tanpa 3epengetahuan pemilik
3. penggarap tidak melaksanakan perintah pemilik tam

bak dalam kaitannya dengan cara kerja penggarap 
yang dinilai oleh pemilik tambak tidak baik.
Dari keit5,ga maeam penyebab perselisihan, maka 

dapat disimpulkan bahwa perselisihan tersebut dianggap 
masalah yang tidak besar, sehingga penyelesaiannya tidak 
sampai melibatkan aparat desa, Karena dapat diselesaikan 
dengan musyawarah antara para pihak. Yang didahului dengan 
teguran oleh pemilik tambak.

Mengenai luas tambak garapan menurut ketentuan 
Undang-undang yaitu tidak boleh melebihi ba'tas makaimum 
yang dapat dimiliki oleh pemilik tambak menurut Undang 
undang Ifo. 56 Prp 1960, yaitu untuk satu keluarga tidak 
boleh melebihi 20 hektac (paaal 2 ayat 1). Kabupaten 
Sidoarip menurut Daftar lampiran Keputusan Menteri Agraria 
No. SK. 978/K&/60, maka termaauk daerah sangat padat
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penduduknya. Sedang luas tambak yang dimiliki setiap 
orang adalah 5 hektar.

Luas tambak mempengaruhi timbulnya perjanjian bagi 
hasil. Karena pemilik tambak yang mempunyai tambak yang 
luasnya lebih dari 2 hektar, kebanyakan pemilik tidak-me- 
ngerjakan aendiri tambaknya, sedang tambak yang luasnya 
kurang dari 2 hektar, biasa dikerjakan sendiri oleh pe
milik.

Luas tambak juga mempengaruhi pembagian hasil panen 
semakin luas tambak yang digarap, semakin berkurang besar- 
nya imbangan yang diterima penggarap, Hal ini disebabkan 
semakin luas tambak semakin besar biaya yang harus di- 
keluarkan oleh pemilik tambak. Dan hasilnya juga semakin 
besar.

3. Larangan dalam perjanjian bagi hasil
Perbuatan yang tidak diperkenankan dalam rangka 

perjanjian bagi hasil tambak yang dapat memberatkan beban 
penggarap antara lain j

1 » pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada 
pemilik tambak yang dimaksudkan untuk dapat diterima 
sebagai penggarap j

2 . pembayaran oleh siapapun kepada pemilik tambak dan 
penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mem
punyai unsur ijon(pembayaran yang dilakukan sebelum 
tambak dipanen).
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi 

pihak penggarap dari’ unsur pemerasan. Selain itu pembayaran
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yang dilakukan sebelum waktunya panen dapat merufeikan 
masing-masing pihak yaitu pemilik dan. penggarap tambak. 
Karena pembayaran akan lebih'kecil dibanding jika sudah 
waktunya panen.»

Dalam praktek jarang sekali terjadi atau tidak ad& 
penggarap memberi sesuatu-kepada pemilik tambak agar dapat \ 
menjadi penggarap, Mengenai ijon juga tidak pernah terjadi. 
tetapi pihak pemilik biasanya dapat mempersingkat waktu 
agar tambak segera dipanen, dan ini juga ada persetujuan 
dari penggarap. Sehingga penggarap tidak merasa dirugikan. 
Memanen tambak sebelum waktunya panen.terjadi karena pe
milik tambak sangat membutuhkan uang.

Pelanggaran terhadap angka 1/dan 2 di atas diancam 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan atau denda 
Rp 10.000,00 (pasal 20'huruf b)*

4, Pembagian hasil panen
Hasil dari usaha pertambakan dalam per'janjian bagi 

hasil merupakan objek perjanjian. Karena dari hasil ini 
akan diadakan pembagian antara pemilik dan penggarap tambak. 
Sedang hal yang mempengaruhi besarnya imbangan yang diteri
ma oleh masing-masing pihak adalah boban-beban yang harus 
dikeluarkan dalam usaha tersebut.

Untuk menghindari ketidak seimbnngan pembagian 
hasil usaha serta untuk menghindari unsur pemerasan, dan , 
untuk meningkatkan pendapatan penggarap, maka telah di- 
tetapkan imbangan yang layak serta mencerminkan rasa ke-
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adilan bagi kedua pihak. Maka imbangan hanil panen diatur 
pada pasal 3 ayat ? butir 1 yang berbunyi sebagai berdiftut :

1 . untuk ikan pemeliharaan, penggarap paling sedikit 
menerima imbangan 40$;

2 . untuk ikan liar, penggarap menerima 60/<w
walaupun mengenai imbangan hasil panen yang diterima 

oleh penggarap sudah ditetapkan oleh Pemerintah, namun pada 
dasurnya pembagian hasil panen tersebut diserahkan kepada 
para pihak yang bersangkutan, Asalkan pembagian hasil panen 
antara pemilik dan penggarap tambak tidak melebihi imbangan 
yang ditetapkan yaitu 3 : 1 (pasal 3 ayat 2 ).

Adanya kewajiban penggarap ’ikut menanggung separuh 
biaya usaha serta menyediakan tenaganya, maka jika ketentuan 
pasal 3 ayat 2 diberlakukan akan timbul ketidak seimbangan 
penerimaan.hasil panen. Karena dalam hal ini pemilik menerima 
3/4, sedangkan penggarap hanya menerima 1/4 bagian. Sehingga 

terlalu memberatkan penggarap, dengan demikian imbangan 
3 : 1 dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan khususnya 
bagi penggarap. Apabila dalam usaha pertambakan tersebut pengg 
garap tidak mengeluarkan biaya usaba, maka imbangan 3 * 1 

masih dapat diberlakukan dan maaih layak diterima penggarap.
Faktor modal usaha, kesubnran tambak, serta cara kerja 

penggarap merupakan masalah yang mempengaruhi besar kecilnya 
hasil panen, karena dengan modal yang besar serta cara kerja 
yang baik akan semakin besar pula hanil yang diperolehnya 
dari panen.
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Mengenai kesuburan tambak di daerah Sidoarjo pada
11dasarnya semua baik untuk usaha perikanan . Dalam usaha 

perikanan tersebut ada dua objek ikan yaitu :
1 • ikan pemeliharaan ;
2 . .ikan liar. . 

dalam hal ikan pemeliharaan ada dua jenis ikan yaitu 
udang dan bandeng, sedangkan bandeng biasanya hanya sebagai 
pelengkap saja, sehingga perbandingannya 5 : 1 , atau untuk 
udang 5 bagian dan bandeng 1 bagian.

Terhadap keberadaan ikan liar di tambak ada dua 
pendapat yang bertentangan yaitu :

121 . ikan liar tersebut tetap dibiarkan kda di tambak .
2 . ikan liar tersebut harus dikeluarkan dan dicegah

jangan sampai masuk de dalam tambak, karena dapat
1 'bmerusak ikan peliharaan .

Dalam pembagian hasil panen dalam perjanjian yang disebut
tl '• M It II

1 . potong bondo atau karen bondo yaitu .rata-' 
rata yang diterima penggarap berkisar antara 10^ 
sampai 20%, dari hasil bersih untuk ikan pemelihara
an, Sedang untuk ikan liar yang tetap ada di tambak 
penggarap akan mendapatkan sekitar 30^ sampai 60#. 
untuk udang penggarap mendapatantara 10V> sampai 15^5

11 v?awancara dengan Kepala Pinas Perikanan Derah Ting- 
kat II, [[abupaten Sidoarjo, tgl 24 ffopember 1987.

12Wawancara dengan pemilik tambak di desa Banjarasri 
tgl 14 :iopember 1987.

1”■5-wawancara dengan pemilik tambak di desa Permisan
tgl 8 Nopember 1987.
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sedang untuk bandeng penggarap akan mendapat 209a.
2. Untuk perjanjian yang disebut sebagai kerja sama 

atau perjanjian setoran yaitu :
antara pemilik tambak dan penggarap tambak menerima 
bagian dari hasil panen dengan besar imbangan yang 
sama yaitu 50# untuk masing masing pihak. Penerima
an penggarap di sini lebih besar dari ketentuan 

yang ada pada pasal 3 ayat 1 butir 2 , hal ini di- 
babkan karena penggarap menanggung semua biaya usaha 
pertambakan

Kesejahteraan -penggarap dan pemilik tambak
Sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan

i
penggarap tambak, selain dengan cara memperbaiki syarat- 
syarat perjanjian bagi hasil, maka dalam pasal 15 Undang 
undang No. 16 Tahun 1964 dinyatakan perlunya pembentukan 
koperasi-koperasi perikanan yang anggotanya terdiri dari 
pemilik dan penggarap tambak,

Koperaei-koperasivperikanan tersebut dibentuk 
dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota 
dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang berhubungan dengan 
bidang produksi maupun dengan aasalah yang berhubungan 
kesejahteraan keluarganya «

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat tiga koperasi yang 
bergerak di bidang perikanan. Sedang untuk koperasi per
ikanan yang terletak di daerah yang menjadi objek penelitian
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yaitu ada di Kecamatan Tanggulangin. Adapun koperaei ter- 
sebut bernama Koperaai Mina Dwi Samudra,
Koperasi ini mempunyai dua fungsi ganda yaitu :

1. Di bidang pemasaran ;
a. dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri ;
b. dengan mengadakan kerja sama dengan F.T TRI FOOD 

Surabaya, dalam rangka export ikan.
2, Di bidang peternakan.

Selain fungsi tersebut di atas, maka koperaai ini 
juga mempunyai kegiatan lain yaitu :

1, Yang berhubungan langsung dengan usaha pertambakan
a. penyediaan bibit ;
b. pemberian Kredit Gandak Kulak yang diadakan dengan 

kerja eama Bank Rakyat Indonesia ;
c. pelelangan ikan ;
d. memberi kredit para anggota dl Bukopin.

2. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahtera*
an anggota dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari
seperti beras, gula dll.
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BAB V 
PENUTUP

Usaha perikanan darat khususnya perikanan yang di
lakukan di tambak di Kabupaten Sidoarjo dahulu dianggap seW„ 
bagai usaha yang bersifat sambllan* Tetapi dengan ber'f 
kembangnya waktu dan perkembangan perekonomian, maka 
usaha perikanan ini berubah menjadi usaha yang bersifat 
pokok atau utama,

Dari hasil usaha perikanan ini dapat memenuhi 
kebutuhan konsumsi ikan baik untuk wilayah-wilayah sekitar 
nya, maupun untuk komodite export non migas, oleh karena 
itu dapat mempunyai peran dalam rangka pembangunan di 
bidang ekonomi.

Dalam pembahasan skripsi.ini sebagaimana yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, adalah masalah yang ber
hubungan dengan usaha perikanan tambak, yaitu mengenai 
pelaksana dari usaha tersebut. Sudah menjadi kebiasaan 
setempat bahwa mengenai usaha tambak ini tidak dikerjakan
sendiri oleh pemilik tambak, tetapi pengelolaan usaha ini

it ndiserahkan orang lain yang biasa disebut •* pandego atau 
penggarap tambak.

Penyerahan pengolahan tambak kepada crang lain 
merupakan perbuatan hukum dan karena: itu telah dibuat 
suatu peraturan hukum yang khusus mengatur hal tersebut. 
Yaitu Undang-undang Bagi Hasil Perikanan Darat/Laut No. 16 
Tahun 1964.
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Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
perikanan darat, maka perlu dilakukan penelitihan secara 
langsung kepada masyarakat yang bersangkutan* Sebagaimana 
telah diuraikan pada bab I sampai bsb IV dalam skripsi 
ini* Dan sebagai akhir dari penulisan skripsi ini saya 
akan menyimpulkan terhadap uraian pembshssan mengenai 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di daerah yang 
menjadi objek penelitihan.

1• Keslmpulan
1 . bahwa mengenai perjanjian bagi hasil tambak telah 

ada sejak dahulu sampai sekarang, dan sudah menjadi 

kebiasaan setempat dalam rangka penyerahan pengolah
an tambak dari pemilik tambak kepada penggarap tam*-.\. 
bak atau pandego ;

2 . perjanjian penyerahan pengolahan tambak ini pada 
masyarakat tersebut biasa disebut dengan istilah
N II II flpotong bondo atau karen bondo 3 selain itu 
juga ada perjanjian yang mereka sebut kerja sama ;

3* perjanjian bagi hasil tambak selama ini didaearkan 
pada kebiasaan setempat, artinya tidak tunduk pada 
peraturan hukum yang mengatur masalah tersebut ;

4* peraturan yang mengatur masalah perjanjian bagi 
hasil tambak yaitu Undang undang No. 16 tahun 1964 
selama ini tidak mempunyai daya laku sebaimana 
yang diharapkan oleh Pemerintah, hal ini dipe- 
ngaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara
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lain yaitu
3.1. sampai saat ini peraturan tersebut tidak pernah 

sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak 
mengetahui jika ada peraturan hukum yang 
mengatur masalah bagi hasil tambak ;

3.2. tidak pernah ada penyuluhan hukum sehubungan 
dengan peraturan bagi;hasil tambak ;

3.3* kebiasaan setempat yang berlaku di daerah 
tersebut yang dijadikan pedoman bagi mereka 
yang akan mengadakan perjanjian bagi hasil 
tambak ;

3.4. kesadaran hukum masyarakat masih kurang, 
sehingga kurang adanya perhatian terhadap 
keraungkinan yang terjadi sebagai akibat dari 
perjanjian bagi hasil yang dibuatnya, sehingga 
bukti tertulis adanya perjanjian bagi hasil 
dianggap sebagai hal yang tidak penting ;

2. Saran-saran
_Berdasarkan uraian di atas, maka saya akan memberi 

kan sedikit saran-saran yang mungkin dapat dijadikan 
bahan pertimbangan untuk dapatnya memasyarakatkan peraturan 
hukum tentang bagi hasil perikanan darat :

1 . perlu diadakan penyuluhan hukum baik kepada masya
rakat petani ikan maupun kepada aparat pelaksana 
perjanjian bagi hasil perikanan darat. Guna mening- 
katkan kesadaran hukum .
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2 . adanya peran aktif dari aparat pelaksana perjanjian 
bagi hasil tambak dengan mengadakan evaluasi ter- 
hadap masyarakat yang telah diberi penyuluhan 
hukum. Dan mengaktifkan aparat pengawas yang telah 
ditunjuk dalam peraturan pelaksana perjanjian bagi 
hasil tambak,

3. meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu 
perju diadakan pendekatan kepada masyarakat secara 
intensif, agar mereka menyadari arti pentingnya 
mentaati peraturan yang berlaku, demi kepentingan 
mereka sendiri terutama kepada penggarap yang dapat 
memperbaiki nasibnya.
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