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Puji dan syukur kupersembahkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Eaaf oleh karena hanya atas taufiq dan hidayah Nya 

pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hu- 

kura Universitas Airlangga untuk membuat suatu karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi, dalam upayanya untuk meraperoleh ge- 

lar sarjana Hukum. Begitu pula maksud dan tujuan saya, 

membuat skripsi ini.

Haarat lain, di samping untuk meraenuhi kewajiban 

juga didorong oleh minat saya untuk meneliti Hukum Agra- 

riat khususnya mengenai Praktek Bag! hasil petani perikan- 

an darat di daerah Kabupaten Lamongan6

Saya menyadari, bahwa tanpa bimbingan dan bantuan 

tersedianya fasilitas yang diberikan, skripsi ini tidak 

akan tersusun sebagaimana yang saya harapkan. Untuk itu 

pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan ra

sa hormat aaya kepada, Bapak Soedalhar, S.H. selaku dosen 

pembimbing dan dosen penguji, Bapak Wisnoe doesantop S.H. 

dan Bapak finman Raroelan, SflH. selaku dosen-dosen penguji.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya me

ngucapkan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibunda ter- 

cinta, yang telah membesarkan dan mendidik serta memberi- 

kan semangat baru kepada saya menyelesaikan studi ini.
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Mudah-mudahan skripsi ini akan memberikan manfaat 

dan berguna, baik bagi diri eaya sendiri maupun bagi pa

ra mahasiswa yang raenekuni bidang penulisan ini* Sudah 

barang tentu, tak ada gading yang tak retak. Kritik dan 

saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Surabaya, 5 April 1988.
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BAB I 

PENDAHULUAN

1* Latar belakang permasalahan dan rumusannya*

Seperti diketahui beraama bahwa Negara Indonesia 

adalah negara agraria dan negara yang kaya akan kekayaan 

alamnya, ini merupakan auatu kebanggaan tersendiri bagi 

suatu negara yang boleh dikatakan negara jang aedang ber- 

kembang, Negara yang sedang berkembang adalah negara yang 

dalam perkerabangannya selalu bertfiula dari kecil kemudian 

perlahan-laban menjadi maju aerta proaea untuk maju terse- 

but mernerlukan proses yang panjang,

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, bahwa bumi, 

air dan kekayaan alaro lainnya dikuasai oleh Negara sepe- 

nuhnya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

masyarakat banyak* Pasal tersebut secara tegas menyata-
i

kan bahwa segala aeauatunya yang menguasai hajat manusia 

banyak harus dikuasai dan digunakan untuk kemakmuran ma- 

nusia banyak* Jadi, Jelas pasal ini pula membuktikan bah

wa Negara Indonesia adalah Negara yang amat kaya baik ke- 

kayaan alamnya maqp'un kekayaan dalam bidang mental spiri

tual dengan aaaa gotong royongnya*

Salah satu kekayaan alam yang paling luas dan se

lalu menghasilkan seauatu hasil yang kalau manusia mau 

dan berusaha di bidang penangkapan perikanan maka manu

sia tersebut sebenarnya telah kreatif dan mempunyai wa-
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waaan yang luas dan akan aelalu untuk berfikir secara kri- 

tia dan terarah. Kalau difikir aecara jernih dan sistema- 

tis sebenarnya negara kita Indonesia tidak aelalu kekura- 

ngan sumber-aumber kekayaan alam yang dapat digali, dica- 

ri dan dimanfaatkan oleh manusia yang mau bekerja keras 

secara maksimal agar didapatkan hasil yang maksimal mung- 

kin. Apabila manusia dapat memanfaatkan yang dimiliki di 

sekitarnya, maka manusia tersebut berada dalam suatu ke- 

hidupan yang aman dan aejahtera.

Di darat, di laut atau di udara aelalu ada sumber- 

sumber yang dapat dimanfaatkan dengan haail yang maksimal. 

Miaalnya, di darat manusia dapat memanfaatkan tanahnya ba

lk tanah tersebut digunakan untuk bertani, untuk didirikan 

bangunannya di atas tanah tersebut ataupun tanahnya untuk 

disewakan* Sedang untuk di laut dapat dicari ikan- ikan 

yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan, dipelihara ataupun 

untuk diperjualbelikan ikannya.

Seorang nelayan yang rajin dan bekerja keras untuk 

menangkap ikan selalu berhaail dengan hasil tangkapan ikan 

beberapa besar jumlahnya, maka untuk itu semuanya harus 

bisa berjalan seauai dengan fungainya masing-maaing0 Ne

layan bisa juga bekerja untuk orang lain maupun untuk di- 

rinya sendiri kalau bekerja untuk orang lain, maka nelayan 

tadi disebut dengan penggarap dan apabila bekerja untuk 

dirinya sendiri berarti mencari nafkah atau memenuhi ha- 

srat untuk memenuhi kebutuhan akan lauk pauknya aendiri.
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Dengan adanya nelayan ataupun petani tambak yang 

bekerja pada orang lain atau pemilik tambak raaka dalam 

hal timbul suatu hubungan kerja sama, serta apabila hu

bungan kerjasama itu diberi ketentuan/syarat-syarat ter- 

tentu serta hak dan kewajibannya masing-masing maka hu

bungan tersebut dikatakan sebagai adanya hubungan hukura 

antara pemilik tambak dan penggarap (petani/nelayan ikan) 

Permasalahan yang tirabul sehubungan dengan adanya hubung- 

rxn hukum antara pemilik tambak dan penggarap tambak ya- 

itu :

1, apakab dapat dilakaanakan pembuatan perjanjian 

bagi basil antara pemilik tambak dan penggarap

2. seandainya dalam perjanjian bagi hasil ini aalah 

aatu pihak melakukan suatu pelanggaran atas ke~ 

sepakatan beraama tadi dimanakah proses penyelesai- 

an mas&lah ini dll'akukan ?

Atas dasar permasalahan tersebut di atas saya menyusun 

skripsi ini dengan judul Praktek Bagi Hasil Petani per- 

ikanan Darat di daerah Kabupaten Lamongan.

20 Penjelaaan Judul

Judul tersebut di atas dapat saya jelaskan sebagai 

berikut :

Kata "Praktek” adalah mempunyai arti pelaksanaan sesuatu 

baik menurut aturan yang telah ditetapkan maupun tidak me- 

nurut aturan dan hal ini dilakukan secara wajar dan tidak
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dibuat secara sengaja.

Bagi hasil artinya suatu kesepakatan yang telah disetujui 

oleh dua belah pihak atau lebih yang menentukan bahwa nan- 

tinya dalam suatu hasil panenan keduanya mendapat hasil 

yang sama dan dapat dibagi-bagikan secara bersama pula. 

Perikanan darat dimaksudkan bahwa ternpat pencarian ikan 

sudah dipagtikan tempatnya yaitu di tambak yang biasanya 

luasnya sangat besar sekali dan hal ini merupakan mata- 

pencaharian para petani tambak.

Jadi, secara keseluruhan judul skripsi saya yaitu Praktek 

Bagi Hasil Petani Perikanan Darat di Daerah Lamongan mem- 

punyai arti bahwa saya ingin aekali melihat praktek pelak- 

3anaan bagi hasil di daerah Lamongan.

3® Alasan Pemillhan Judul

Saya memilih judul di atas karena masalah perikan

an jarang disorot dan dijadikan topik permasalahan dalam 

bidang pembuatan skripsi ini* dan kemudian saya juga ing

in melihat sisi lain yang terdapat dalam pelaksanaan bagi 

hasil dan karena masalah ini bisa diangkat ke permukaan 

dan menjadi masalah yang menarik kalau benar-benar dapat 

dipelajari dengan baik dan seksama dengan memperbanding- 

kan peraturan yang berlaku.

Oleh karena semuanya telah menarik hati saya, maka 

setelah saya tertarik kemudian akan saya terapkan antara 

peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada.
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4* Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai per- 

ayaratan untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Juga sebagai latih- 

an bagi saya untuk menuangkan ide-ide atas masalah yang 

saya lihat terutama masalah-masalah hukum yang perlu di- 

pecahkan dan diaelesaikan dan dapat memberikan alternatif 

pemecahan dengan pendekatan ilmu hukum yang pernah saya 

peroleh di ruang kuliah. Dan yang lebih penting lagi ia- 

lah untuk raember.ikan sumbangan pikiran dan pengetahuan 

kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, serta 

menambah koleksi tulisan ilmiah di kalangan masyarakat 

pada umumnya dan mahasiswa khususnya,

5. Metodologl

Sesuai dengan judul yang saya ajukan dan materi 

yang akan dibahas, maka pembahasan setiap masalah selalu 

didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil studi ke~ 

pustakaan, sekaligua juga beraifat praktis, yakni peroba- 

hasan permasalahan yang mempertimbangkan ketentuan per- 

undang-undangan serta hasil wawancara*

Saya mencoba menyelesaikan permasalahan dengan su

atu metode ;

1. diakriptif yakni suatu cara yang lebih dahulu me- 

nguraikan secara uroum tentang keberadaan/pengerti- 

an Bagi hasil j
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2. komparatif yakni dengan mencoba mengadakan perban- 

dingan antara haail wawancara di lapangan dikait- 

kan dengan aturan yang ada,

Sumber Data,

Dalam jmulisan skripsi ini sumber data aaya kum- 

pulkan dari daftar kepustakaan, penelitian lapangan de

ngan melakukan wawancara. Dari kepuatakaan yaitu dengan 

membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

permaaalahan yang akan dibahas.

Proaedur Bengumpulan dan Pengolahan Data.

Mengumpulkan bahan dengan membaca buku, peraturan- 

peraturan dan catatan lain yang ada hubungannya dengan 

tujuan pembahagan akripsi ini.

Analisa Data*

Dari aemua data yang ada baik beraaal dari litera- 

tur maupun pendapat dari para sarjana, saya pelajari dan 

dinilai untuk kemudian dianalisa seoara yuridis komperatif 

dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat aaya gu- 

nakan dalam penyusunan Skripsi ini.

6 0 Pertanggungjawaban Sistematlka

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena bab ini
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merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menye- 

luruh tentang apa yang dipermasalahkan ke arah pemahaman 

dan penelaahan masalah secara keseluruhan.

Pengertian perjanjian bagi hasil diletakkan dalam 

bab II oleh karena pada bab ini akan dijelaskan arti pen- 

tingnya membawa pembaca untuk memberitahukan pengertian 

bagi hasil di kecamatan dan kabupaten Lamongan serta ben- 

tuk perjanjiannya bagaimana dan jangka waktunya berakhir. 

pada bab IT ini saya susun dengan sistematis,

Bab III pada bab ini saya berusaha untuk mengenal- 

kan diri tentang subjek dan objek perjanjian .bagi ha- 

sil di kecapatun Lamongan. Hak dan kewajiban pemilik tam

bak dan penggarap tambak.

lankan* prosedur dan cara penyelesaian apabila ada sengke- 

ta tersebut ? Dan kemudian Bab V merupakan bab penutup 

yang beriai kesimpulan yaitu merupakan rangkuman pembahas- 

an bab-bab sebelumnya dan kemudian saya memberikan saran- 

saran yang dianggap perlu dan bermanfaat baik bagi masya- 

rakat maupun para mahasiswa hukum lainnya.

Bab IV mengetengahkan kebiasaan yang.masih dija-
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PENGERTIAN PERJANJIAN BAGI HASIL

Suatu perjanjian adalah suatu periatiwa dimana se-

aeorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, per- 

janjian ini meraberikan kebebaaan yang seluas-luasnya ke

pada para pihak untuk mengadakan perjanjian berisi apa 

sajaf aaalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusi- 

3aan.

Para pihak diperbolehkan raembuat ketentuan-ketentu- 

an sendiri yang menyimpang dari paaal-pasal dalam undang- 

undang juga diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan me- 

reka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu, 

kalau para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu hal/soal 

itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepa

da undang-undang, memang biasanya orang yang mengadakan su

atu perjanjiar* tidak mengatur secara terperinci semua per- 

soalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu dan para 

pihak hanya raenyetujui hal-hal yang pokok saja, dengan ti

dak meraikirkan soal-soal lainnya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian bagi hasil, hukum 

adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman 

mengenai imbangan besarnya bagian pemilik pada satu pihak 

dan para penggarap pada pihak lain, perbedaan ini karena 

aelain oleh imbangan antara banyaknya penggarap pada satu 

pihak dan objek garapan yang akan dibagi hasilkan pad a. lain

8
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pihak/ juga karena faktor lain yang mempengaruhi, misalnya 

biaya-blaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik tambak. Kait- 

annya dengan perikanan darat/ tambak letak, luas keadaan ke- 

suburan tambak serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan 

faktor pula, yang akan raenentukan besar imbangan bagian yang 

dimaksudkan. Jika tambaknya subur maka bagian pemiliknya le- 

bih besar dari pemilik tambak yang tanahnya kurang subur.

Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-keten 

tuan penyelenggaraan bagi hasil tambak, tambak yaitu genang- 

an air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk memeli- 

hara ikan, dengan mendapat pengairan yang teratur, usaha pe- 

meliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya 

tidak terkena peraturan perundangan yang berlaku, oleh kare

na tidak dilakukannya secara bagi hasil tetepi dikerjakan 

sendiri oleh pemiliknya, kalau ada pemeliharaan yang dilaku- 

kan secara bagi hasil maka hal itai mengenai lahan pemeliha- 

raan ikan yang tidak luas.

1* Para Pihqk Dalam Perjanjian Baffi: Hasil

Syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi ha - 

:;11 ditontukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-undant; Huxuin 1 *#r- 

Infca h.'ihwa, untuk ayahnya suatu perjanjian diperlukan bebera- 

pa syarat yakni :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

mengenai suatu hal tertentti.

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa ke dua subj-ok yang
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mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau se- 

ia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 

diadakan, apa yang dikehendaki oleh,pihak penggarap, juga 

dikehendaki oleh pihak. pemilik-. dan mereka mengheadaki sesu

atu yang sama secara timbal balik:(penggarap mengingini 

bagian hasil garapannya,,si pemilik.mengingini bagian kare

na memiliki tambak).

Syarat cakap di sini harus menurut hukum, pada azas- 

nya setiap pihak/orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan 

sehat pikirannya karena setiap perjanjian yang dibuat sela-
«

lu mengikat Orang yang membuat perjanjian tersebut dan mem- 

punyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan 

tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya tersebut.

^ebagai syarat ;yan& ke tiga bahwa suatu perjanjian 

harus mengenai suatu haltertentu artinya apa yang diperjan- 

jikan hak-hak dan kewajiban ke dua belah pihak bila timbul 

perselisihan, misalnya suatu perjanjian mengenai bagi hasil 

perikanan darat dari suatu tambak dalam tahun mendatiang a- 

dalah sah, tetapi perjanjian ini ditentukan berapa bagian 

penggarap tambak dan pemilik tambak.

Pada perjanjian bagi hasil umumnya ada dua pihak, 

y^.itu penggarap tambak dan pemilik tambak. Penggarap tam

bak adalah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tena- 

ganya dal^m usaha pemeliharaafc ikan darat atas dasar perjan

jian bagi-hasil yang diadakan dengan pemilik tambak. Sedang- 

kan pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan
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hak apapun berkuasa atas suatu tambak,

Dalam perjanjian bagi hasily setidaknya terdapat dua 

pihak untuk itu ada beberapa tanggungan yang harus dipikul 

oleh kedua belah pihak dan juga ada tanggungan yang harua 

dipikul oleh pihak-pihak tersebut, bahan-bahan yang menjadi 

tanggungan bersama yakni uang pembeli benih ikan pemelihara

an, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya pemu- 

pukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, 

yang menga'iri tambak yang diusahakan. Sedangkan pemilik ta

mbak merupakan pihak yang menyediakan dana/ bahan seperti 

tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebu - 

tuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang 

tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang 

bersangkutan. Penggarap tambak menyediakan/ menyelenggarakan 

pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan 

ikan dalam tambak, dan penangkapannya pada wakfcu panen.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun I964 menentukan 

adanya penggarap tambak, penggarap tambak hanyalah orang - 

orang warga negara Indonesia yang secara nyata aktif menye

diakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan tam

bak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarga- 

nya rnaupun yang diperolehnya dengan perjanjian bagi hasil, 

Juga mengenai bahan tanggungan dari penggarap tambak harus 

yang menguntungkan penggarap tambak tersebut terotama dalam 

pembagian hasil usaha perikanan.
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2• Bentuk Perjanjian Bagi Haail

Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihalc 

untuk mendapatkan kepastian hukum serta kejelasan agar ti

dak menimbulkan kesulitan di kemudian hari, maka perlu di- 

perhatikan aspek hukum dari perjanjian tersebut. Lebih-le- 

bih jika perjanjian bagi hasil itu mengenai bentuk perjan

jian yang belum di atur dalam perundangan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 menjelas- 

kan, yaitu :

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanji
an bngi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepen- 
tlngan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan peng
garap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing- 
masing menerima bagian dari hasil usaha itu aesuai de- ' 
ngan jasa yang diberikan.l

Dari ketentuan paaal tersebut dalam perjanjian bagi haail 

perikanan khususnya perikanan darat/tambak yang terjadi 

di masyarakat desa mengharapkan agar pemilik tambak ber- 

buat melindungi penggarap tambak serta menghindari adanya 

unsur pemerasan atau perlakuan yang sewenang-wenang.

Kita ketahui pengusahaan perikanan atas dasar bagi 

ha3il dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan- 

ketentuan hukum adat aetempat, yang dirasakan masih kurang 

memenuhi kelayakan dalam perjanjian karena belum memberi- 

kan dan menjadikan bagian yang layak bagi penggarap tambak.

Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diada

kan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unaur perjanjian 

bagi hasil yang bersifat pemerasan, hingga dengan demikian

^Lembaran Negara R.I.# PN Percetakan Negara R,I* 
Jakarta, Cet. I9 1968* h. 588.

m  i (Tin
1>EKPUS1A..A,\.

"ZJHIVBRSITAS A I K L A N C & V  
«'* 1 1 P  A H A  ̂ /
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souiua. pihak yang.turut serta dalam usaha,mendapatkan bagi- 

- an yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya maksudnya 

pihak penggdrap akan memper.oleh bagian sesuai dengan tena- 

ganya yang dikeluarkan. Dengan memberikan jaminan yang se- 

demikian itu maka di saraping perbaikan taraf hidup para peng

garap tambak yang bersangkutan, diharapkan pula timbulnya 

i>rrangsang yang lebih besar dalam rnengelola tambak tersebut 

y-uig jkhirnya akan meningkatkan produksi ikan.

Perjanjian tersebut di atas tidaklah berarti mengaba- 

Livan kopentingan pihak pemilik tambak karena sebagai peniilil; 

t 'mb, k rnenginginkan haknya tidak dirugikan/bagiannya tidak 

Lru<-ikan, usalu-i perikannan memerlukan penggunaan saluran 

.^ngair? n tainbak yang' baik dan perlu peraWatan serta >,)erbai- 

rtan. i-ienetapkan imbangan bagian yan^ terlaEtt- . kecil b.*:gi 

pemilik tambak yang berakibat kurang teraturnya perawatan 

pengairan dan akan berpengaruh tidak baik terhadap produk

si ikan pada umumnya.

Berhubung dengan itu para pemilik tambak harus pula

inondapat- bagian yang layak,  dengan. pengert ian ,  bahv/a dengan
\

oemikian ia berkewajibann untuk menyelenggarakan pemeliha- 

raan ut«n perbaikan sebagaimana mestinya.
i

Agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi 

d pat tercap&i dengan hasil yang memuaskan, perlu peran ser- 

t-' .-iliak pernerintah dc.erah yang bertindak sebagai penguasa 

ai d .ur̂ li. Di dalat*. kogiatannya selaku penguasa daerah yang 

i.iencaKup seluruh lapangan bidang sosial, industri, perdagang-
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an, termasuk perikanan wajib melakukan penyuluhan, yaitu 

memberikan bimbingan tekniS-carar pengu&ahaan perjanjian ba

gi hasil yang tepat misal'.nya di sesuatu daerah di dalam 

membagi bahan-bahan pengolahan- tambak berlaku kebiasean 

jttga yang Lain dari pada yang dimaksudkan dalam perundanc- 

:m y.'.ng ada , sehingga perlu adanya kepastian yang ditetap- 

iC . poiiierinti'h daerah asalkan bagian yang diberika/. pengga- 

r.-.p tambak tidak dikurangi atau tidak kurang dari pada ji- 

ito pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur 

li.cnurut ketentuan perundangan.

Agar koordinasi dapat berjalan lancar d m  bnik per

lu j.oengikut sertakan badan usaha unit desa dan koperasi u~ 

nit tier,a untuk mengjcoordinir seluruh petani perikanan darat 

atau tambak dalam usahanya meningkatkan hasil produksi ikan. 

perbaikan taraf hidup para penggarap tambak tidak akan da

pat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat perjan

jian bagi hasil saja* Untuk itu, .usaha pembentukan koperasi 

koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta 

keanggotaannya perlu diperlS*as, keanggotaam koper.asi terse

but harus meliputi semua orang yang turut dalam usaha peri

kanan, baik pemilik tarambak, buruh perikanan msupun peng

garap tambak.

3* Janflka Waktu Dalam Per.ian.1ian

Pasal 7 Undang-undang Noinor 16 Tahun 196^ menjelas- 

kan adanya jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan, di- 

sini disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk
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waktu paling lama sedikitnya 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) 

tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 

6(enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi pe

rils.nan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka 

waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka pa

ra nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang 

diuta .akan.

Perjanjian dan .bagi-hasil tidak terputus karena pe- 

mindahan tambak yang .bersangkutan kepada orang lain. Di da- 

lam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemilik- 

nya yang lama beralih kepada pemilik yang baru, yang berati 

bahwa perjanjian dan bagi hasil ini mengikuti tanah tambak 

yang bcrpindah atau beralih pada orang lain.

Jika seorang penggarap tambak meninggal duniy, male 

ahli v/arisnya yang sanggup dan dapat menjadi penggarap tam

bak bila menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanji

an bagi-hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban 

yang sama hingga jangka waktunya berakhir. Penghentian per

janjian bagi- hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjan

jian hanya raungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan 

di bawah ini:

a. atas peeroetujuan kedua belah pihak yang bersangkut- 

an ;

b. dengan izin suatu panitia tertentu yang menangani 

adanya perjanjian bagi-hasil, atas tuntutan peudlik 

tambak jika penggarap tambak yrng bersangkutan tidrk
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tsemenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya ;

c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tam

bak menyerahkan penguaahaan tambak itu kepada orang 

lain.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhir- 

nya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab 

tersebut di atas* penggarap tambak wajib menyerahkan kemba- 

li tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik atau pe

milik tambak dan dalam keadaan baik, maksudnya bahwa tambak 

itu harus dikembalikan kepada pemilik tambak dalam keadaan 

yang tidak merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-keru- 

sakan y a n g  disebabkan karena kelalaian atau sengaja diti»-
p

bulkan oleh penggarap tambak.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada 

penggarap tambak bahwa mereka akan dapat membagi hasil se- 

lama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka wak

tu perjanjian berakhir akan kembali kepada pemilik tambak.

^Wawancara dengan Pengurus KUD Kotagar, Lamongan, 
tanggal 25 Maret 1988.
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PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

Pelaksanaan perjanjian bagi haail merupakan pelak- 

sanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964* Dalam rangka u- 

saha akan raelindungi golongan yang ekonominya leraah terha- 

dap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari go

longan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjan

jian bagi hasil yang telah diuraikan pada bab-bab sebelum- 

nya maka sebenarnya tujuan diaturnya perjanjian bagi hasil 

tersebut adalah :

a. agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap- 

nya dilakukan atas dasar yang adil dan

b. dengan raenegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula ke- 

dudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang 

biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada da

lam kedudukan yang tidak l^iat, yaitu karena umumnya 

objek yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah o- 

rang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat 

besar,

c. dengan terselenggaranya ketentuan di atas maka akan 

bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani 

penggarap, hal ini akan berpengaruh baik pada cara- 

nya mengusahakan objek tersebut yang berarti suatu 

langkah maju dalam melaksanakan program sandang pa-
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Dengan diadakannya peraturan bagi hasil ini^maka lembaga 

bagi haail yang di dalam susunan masyarakat kita sebagai 

sekarang ini pada kenyataannya maaih hidup dan mempunyai 

segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan 

sekaligus diganti dan dilenyapkan.

Lembaga bagi hasil itu baru merupakan salah satu 

saja dari bentuk-bentuk perjanjian pengusahaan objek ga

rapan dimana golongan petani tambak yang lemah terpaksa 

berhadapan dengan yang kuat. Berhubungan dengan itu ma

ka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyeleng-* 

garakan perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan itu dan 

akan dilanjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kea- 

daan para petani yang lemah itu. Misalnya : usaha-uaaha 

perkreditan yang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan 

memberikan objek garapan kepada para penggarap yang belum 

mempunyai objek garapan sendiri atau yang usaha garapan- 

nya tidak mencukupi.

Perlu ditegaskan di sinif bahwa peraturan bagi ha

sil ini diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya 

antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang men- 

jadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan 

yang* satu daripada yang lain, tetapi akan memberi dasar un

tuk mengadakan pembagian hasil yang adil dan menjamin ke- 

dudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan 

makaudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa
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hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan peng

garap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang 

berhak atas objek garapannya lalu tidak ada jaminan sama 

sekali. Kiranya dapat dimaklumi, bahwa tidaklah selalu 

penggarap itu ada pihak yang lemah. Tidak jarang justru 

pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang memerlukan 

perlindungan, sedang penggarapnya termaguk golongan yang 

kuat ekonominya*

1. Subjek dan objek dalam perjanjian bagi hasil

Perjanjian yang diadakan dalam rangka usaha bagi 

hasil adalah merupakan suatu perbuatan hukum dan setiap 

perbuatan hukum itu sendiri selalu ada subjek pelakunya, 

sehingga dengan demikian dapat terwujud adanya suatu per

buatan hukum.

Bari pengertian perjanjian bagi hasil tersebut di 

atas juga dapat disimpulkan adanya 2 (dua) subjek yang 

menjadi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian bersang

kutan. Adapun 2 (dua) subjek itu adalah pemilik tambak dan 

penggarap tambak.

Pemilik tambak di sini adalah orang atau badan hu- 

kum yang dengan hak apapun berkuaaa atas sesuatu tambak 

itu. Sedang penggarap tambak di sini adalah semua orang 

yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya untuk 

ikut serta dalam usaha kegiatan menangkap ikan di tambak 

tersebut.
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bupati akan meminta pertirabangan inatansi-instansi lainnya 

yang adil dan wakil-wakil golongan fungsionil tani. Di be-

berapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk meraperoleh

■ 'ok usaha tanah tambak dengan perjanjian bagi hasil calon 

nenrgarap diharuskan membayar uang atau memberika rccsuatu

o'/'la pc.-.ilik, yang di 'Jawa Tengoh dia-'but sromo. J wlah 

11 >)•' • t.au b.*rang itu ser'ingkali aangat tinggi. Oleh

V  itu, ;.,e ’Upakan bo an tambahan Ivgi pen .uxp, .. l..i

■ ' r'ierici) sroi.io itu dilarang. i

Dal?'-:-, itu pula praktek ijon dilarang untnk roelin- 

''iurri pen^garap maupun pemilik yang lemah. Adanun y  ng d.i- 

nsrUeud dengan unr.ur-unsur i;ion ialah :

a. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen ik~n;

b. bunganya sangat tinggi.

Kewajiban pemilik dan penggarap yang dapat dilihat 

l/ndang-undang Nomor 16 Tahun 1964 ialali :

a. beban yang men jadi tanggungan pemilik tambak un

tuk i.iemelihora dan memperbaiki suaunan pen^airan 

pertambakan, disamping saluran-saluran dan tcng- 

gul-tanggul yang ada di daerah pertambakan itu 

sendiri, yang semata-mata dipergunakan untuk ke

pentingan pertambakan ;

b. pomilik tambak harus membayar pajak tanali y  ng 

dipergunakan untuk usaha pertambakan tersebut;

c. biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehcri-h;ri 

yang ''orhubungan dengan pemeliharaan ikan didalai.i
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Setiap perjanjian yang diadakan di dalamnya selalu 

mengandung hal yang menjadi objek yang diperjanjikan oleh 

kedua belah pihak, Dalam perjanjian bagi hasil perikanan 

darat ini yang menjadi objeknya adalah hasil ikan tangkap- 

an. Jadi, hasil dari penangkapan ikan yang dilakukan di La- 

ut inilah yang nantinya akan dibagi antara pemilik tambak 

dan penggarap tambak menurut imbangannya masing-masing.

Hal ini karena kedua belah pihak masing-masing mem

berikan modalnya dalam usaha penangkapan. -Di satu pihak 

pemilik tambak memberikan modal berupa tanah tambak yang 

dikuaaainya tanpa dipersoalkan maeara haknya. Sedang di 

lain pihak penggarap tambak memberikan modal berupa tenaga.

2. Hak dan Kewajiban pemilik tambak dan penggarap tambak

Keadaan tanah khusuanya tanah tambak, yang dalam 

kenyataannya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan 

penggarap tidaklah sama di semua daerah. Berhubung dengan 

itu maka tidak akan mungkin didapatkan secara umum angka 

pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan 

dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang pada 

hakekatnya menjadi tujuan utama dari penyusunan Undang-un- 

dang bagi hasil tersebut. Penetapan hak-hak bagian pemi

lik dan penggarap itu dilakukan demi daerah oleh instansi 

daerah itu sendiri yaitu bupati kepala daerah tingkat II 

yan^ akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor 

ekonomis setempat. Di dalam menetapkan angka pembagian ini
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tambak, dan penangkapannya pada waktu panen;

d. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara 

pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli 

benih ikan, M a y a  untuk pengeduk saluran, biaya 

untuk pemupukan dan biaya perawatan pintu-air ser

ta, saluran yang mengairi tambak yang diusahakan 

itu.

3. Pembagian fcaail t.angkapan Ikan

Dalam Undang-undang bagi hasil terhadaj) hasil tang- 

ikan tercantum secara tegas aturan pembagian c.nJ. • n. 

pemilik tambak dengan penggarap tambak 60% : 40% dari he.- 

ail bersih yo.ng diperoleh pada waktu panen ikan, totapi 

hasil bersih ini tergantung dari hasil pemotongan biaya 

operasional yaitu setelah dipotong untuk biaya pembelian 

bibit, biaya pemeliharaan ikan, biaya pengeduk saluran, 

biaya pemupukan dan perwatan pada pintu-air serta saluran 

yanp mengairi tambaSS'. yang diusahakan itu. Setelah hasil 

^en.nialan ikan dikurangi dengan biaya-biaya operasional 

yr:nr* tersebut diatas, maka akan diperoleh hasil bersih.

JJari hasil bersih inilah kemudian pembagian hasil peri- 

kannto dilaksanakan yaitu dengan imbangan 60% untuk pemilik 

tambak, 40% untuk penggarap tambak.
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PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PRAKT2K 

DAN PENYELESAIANNYA

Dalam maaa Negara Indonesia sedang giat-giatnya me- 

lakukan pembangunan yang di dalamnya juga bidang perikan

an yang sedang dikembangkan untuk dijadikan ekspor komodi- 

ti sebagai ganti ekspor gas.

Menyadari hal tersebut Bemerintah berusaha membina 

para petani tambak untuk dibina dan dikembangkan dalam hal 

memaearkan hasil ikan tangkapan melalui prosedur yang te- 

lah ditetapkan Pemerintah dengan memberikan fasilitas-fa- 

kemudahan permohonan kredit para petani tambak ini agar 

aupaya petani tambak ini tidak dikuasai oleh para ijon- 

ijon yang memiliki modal kuat untuk mempengaruhi para pe

tani tambak untuk raenjualnya pada para pengijon ini, hal 

ini merupakan kendala bagi.Pemerintah untuk membebaskan 

para petani ini dari kemiskinan dan mengurangi pendapat- 

an para petani yang dengan hadirnya para pengijon terse

but dan hal ini tentu saja juga mempengaruhi kualitas da

ri petani tersebut. Hal terdapatnya/hadirnya pengijon ini 

disebabkan karena para petani tambak utamanya yang mempu- 

nyai tambak yang kurang memadai maka setiap panenan ikan 

selalu dilempar/dijual ke pengijon tersebut karena ijon 

tersebut sistem kerjanya yaitu membeli ikan yang masih ke- 

cil-kecil tetapi pelaksanaan penyerahan hasil ikan baru
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dilakukan setelah ikan tecsebut besar dan tentu saja hal 

ini sangat menguntungkan pihak ijon tetapi sangat merugi- 

kan para petani tambak: yang miskin yang untuk mencukupi 

kebutuhan aehari-hari memerlukan uang yang cepat dan ti

dak berbelit-belit jadi para petani tambak ini butuh prak- 

tisnya saja tanpa meroikirkan kelanjutan dari ikan-ikan 

yang apabila dijual pada waktu ikan sudah besar keuntung- 

annya akan lebih besar dan dapat dinikmati dalam waktu 

yang agak lama. Inilah perlunya agar para petani tambak 

harus diangkat menjadi lebih manusiawi lagi yaitu peme- 

rintah harus memberikan kredit lunak dan persyaratan 

y;-mg mudah dan berbelit-belit. Jadi* kalau kese jahteraan

p.^ra petani itu terangkat, maka praktek pengijon akan hi- 

lang dengan sendiriny.a.

1, Kebiasaan yang; roasih dijalankan

Yang sering dan masih dilakukan para petani tambak 

adalah bahwa hasil tangkapan ikan adalah belum dilaksana- 

kan menurut peraturan yang berlaku tetapi masih dilakukan 

secara ad at dan tentu saja hal tersebut dalam pelaksanaan- 

nya bersifat praktis dan tanpa prosedur yang cukup panjang 

dan rumitfmaka dari itu menyebabkan para petani tambak ti

dak mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini karena para 

petani tambak masih mengutamakan asas go:tong royong tanpa 

peduli dengan apa yang perlu ditingkatkan hasilnya.
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Sebenarnya cara yang ditempuh oleh petani pengga

rap bersifat sederhana dan belum nelibatkan banyak orang 

dalam pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik 

dan penggarap secara tradisionil sebenarnya banyak seka- 

li keuntungannya yaitu pembagian dapat langsung diterima 

oleh dua belah pihak tanpa perlu ribut-ribut dan hasil 

yang dibagi itu bersih tanpa potongan-potongan tetapi i- 

tu merupakan salah satu.faktor yang menyebabkan masih di- 

pertahankan cara-cara tradisional bagi para pihak yang 

terlibat di dalamnya. Tetapi cara tersebut sebenarnya ju

ga mempunyai kelemahan karena tanpa kontrol dari ahli da

lam masalah perikanan maka hasil perikanan tersebut tidak 

akan dapat berkembang peningkatan hasil ikannya.J 

Haji Ibrahim pemilik tambak di Lamongan yang mempunyai 

tambak seluas 4 ha dan mempekerjakan sekitar 25 petani 

penggarap yang selalu berhasil meningkatkan hasil ikan- 

nva oenyatakan bahwa, dalam kegiatannya dia selalu mem- 

pekerjakan petani-petani penggarap yang telah memenuhi 

beberapa persyaratan yang diinginkan oleh dia, tapi sa- 

yangnya pak haji ini kurang mengikut sertakan pihak per

ikanan yang membawahi para petani perikanan dan juga da-* 

lam mempekerjakan petaninya tanpa dibuatkan perjanjian 

bagi hasil yang disyaratkan oleh Undang-undang Bagi ha

sil atau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, Maka dari ka- 

sus tersebut seharusnya pak haji membuatkan perjanjian ba

gi hasil yang dibuatkan pada tempat yang mempunyai kekuatan

Wawancara dengan Pemilik tambak di Lamongan.
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hukum yang bisa dijadikan aebagai alat bukti dan perjanji

an tersebut harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang 

balk Notaris maupun pejabat yang ditunjuk menurut Undang- 

undang.

?. Prosedur pembagian hasil tangkapan ikan

Panen ikan terjadi dalam setahun sekali hal ini 

merupakan suatu hal yang panjang bagi petani yang meng- 

andalkan pencarian nafkah pada bidang perikanan saja* 

Mcmang hal tersebut merupakan momok bagi para petani yang 

tidak mempunyai tabungan tetapi hanya hidup dari perikan

an tersebut saja sebenarnya sangat riskan, tetapi untuk 

kelangsungan berikutnya maka petani rnulai aadar dan kemu

dian petani teraebut akhirnya juga mempunyai kreatifitas 

untuk membuka usaha lain yaitu berwiraswasta.

Untuk kelangsungan hidup di inasa yang akan datang 

maka petani seharusnya menjadi anggota Koperasi Unit Desa 

atau KUD. Dari KUD ini dapat kita manfaatkan untuk mengem- 

bangkan diri untuk meningkatkan taraf hidup yang memadai. 

fCenyataan membuktikan bahwa menjadi anggota KUD akan men- 

dapat beberapa fasilitas yang cukup banyak yaitu diantara- 

nya mendapatkan kredit dan dapat Juga menabung untuk hari 

depan.

Mengenai prosedur hasil tangkapan ikan adalah bah

wa setelah panen ikan tersebut dikumpulkan di pengepul un

tuk dijadikan uang dan kemudian uang tersebut diserahkan
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kepada pemilik tambak tersebut, maka oleh pemilik tambak 

tersebut uangnya dibagi dengan sejumlah penggarap.

Prosedur ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh ok- 

num KUD untuk memotong hasil. jual tangkapan ikan.

3. Cara penyelesaian apabila ada sengketa

Dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil kadang- 

kadang ada pihak-pihak yang tidak mau mentaati isi dari 

perjanjian bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua 

beltfh pihak yang tunduk dalam perjanjian tersebut,

Kalau ada salah satu pihak yang mengingkari isi 

perjanjian tersebut, maka kejadiannya harus dilihat kasus 

per kasus. Misalnya perjanjian tersebut hanya dibuat diba- 

wah tangan maka kemungkinan terjadinya sengketa sangat be- 

sur karena pada hakikatnya perjanjian dibavjah tangan itu 

si.fatnya kurang kuat dan sulit untuk alat bukti yang sem- 

purna, maka apabila sengketa terjadi dan perjanjian ter

sebut hanya dilakukan antara para pihak saja dan beberapa 

naksi tanpa adanya pejabat yang berwenang, maka dapat di- 

tebak kasus ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Atas daear inilah sebaiknya se- 

tiap perjanjian yang dibuat haruslah diikut sertakan peja- 

bat yang 'berwenang untuk hadir dalam perjanjian tersebut 

misalnya : kepala desa, pejabat dinas perikanan, wakil- 

walcil or,ranisasi tani.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL 
PERIKANAN DARAT Dl DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ERY SOEWONDO



Dengan diikut serta.kannya pihak instansi atau peja

bat'yang berwenang, maka perjanjian tersebut mempunyai si- 

fat yang tetap dan mengikat baik keluar maupun ke.dalam.

Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil antara pe- 

■ulik tambak dan penggarap tambak yang sering hanya dilaku

kan dxhawah tangan apabila menyangkut jumlah uang yang ba- 

nyak sebaiknya dilakukan dihadapan peja.bat yang berwenang. 

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan 

hukum* Tetapi selama ini menurut pengamatan dan penelitian 

saya di ICabupaten Lamongan ternyata belum ada kejadian 

yang memasalahkan tentang tidak beresnya atau ada sengketa 

torhaclap masalah bagi hasil, oleh kajrena masih ada rasa 

^otong royong yang tebal.

Kalau meraang terjadi suatu sengketa mengenai keja- 

U a n  perjanjian bagi hasil, maka penyelesaiannya harus 

melalui panitya landreform desa dengan cara musyawarah.

.'l ika dengan cara demikian tidak dapat diperoleh penyele- 

.■Ktian, maka persoalannya diajukan banding kepada panitya 

■’andreform daerah tingkat IX yang bersangkutan*
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BAB V 

PENUTUP

1* Perjanjian bagi hasil harus dibuat dan dibaca deng

an aeksama oleh para pihak yang berkepentingan, oleh 

karena untuk menghindari kesalahah dan sengketa,

2. Dengan adanya undang-undang bagi hasil, maka diha- 

rapkan tidak akan timbul lagi unsur pemerasan terha- 

dap penggarap tambak.

3. Apabila ada sengketa terhadap perjanjian bagi ha3il, 

maka penyelesaiannya diserahakan kepada panitya 

.landreform desa. Jfcin jika dengan cara demikian tidak 

dapat diperoleh penyeledaian, maka dapat dinyatakan 

banding kepada panitya landreform daerah tingkat II.

4-i Undang-undang bagi hasil ini lebih menekankan per- 

lindungon kepada penggarap tambak demi meningkatkan 

taraf hidup mereka, oleh karena pada umumnya pengga

rap tambak adalah golongan ekonomi rend&h.

fBRPUSTAHAAH 
f TOITBRSITAS a i r l a N OOA" 

O U R A B A V A
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2 . oaran-sarun

1. Perlunya diadakan suatu penyuluhan hukum oleh aparat 

penegak hukum yang dilaksanakan di desa-desa untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dan mengetahui hak

dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap 

v/arganegrjra Indonesia.

2. Pemasysrakatan atau memagyarakatkan undang-undang 

harus terjangkau sarapai ke pedesaan dan ini dapat 

dilakukan dengan melalui mass media baik cetak mau- 

pun elektronik seperti TVRI dan RRI.

3* Setiap masalah... yang mengenai segi-segi hukumnya 

sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang sebenar- 

nya seperti yang disebutkan di dalam undang-undang 

yaitu melalui aparat-aparat pemerintah daerah setera- 

pat, misalnya kepala desa.
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