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BAB I 
PENDAHULUAN

1 ♦ Permasalahan : Latar Delakang dan Ruinusannya

Negara Indonesia sebagai negara Agraris yang seba- 
gian besar rakyatnya hidup dari pertanian. Gebagai negara 
agraris, tentunya rakyat Indonesia membutuhkan tanah yang 
luas dan subur, keadaan yang demikian membedakan dengan 
negara-negara Industri seperti misalnya, Jepang, Jerman, 
Inggris, Amerikn dan lain-lainnya. Dalam negara Industri, 
keadaan kenuburan tanah menjadi bidnk begitu penting, hal 
inilah yang membedakan dengan negara kita* oleh sebab itu 
tanah yang morupakan lahan pertanian dapat dikatakan se- 
bagai mata pokok pencariannya.

Merigenai masalah tanah ini pengaturannya dahulu ma- 
sih banyalc dijumpai peraturan yang bermacam-macam. Pada 
waktu itu masih terdapat dualisme di bidang hukum, yaitu 
hukum tertulis (yang berasal dari hukum barat) dan hukum 
tidak tertulis (yang berasal dari hukum adat). Jadi, dapat 
dikatakan masih banyak dijumpai peraturan hukum yang ber- 
macam-macam, oleh scbab itu masih terdapat pluralisme di 
dalam hukum pertanahan. Namun demikian, dengan berlakunya 
UU No, 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 
maka dengan sendirinya pluralisme di dalam hukum pertanah
an tadi menjadi hapus.

1
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Di dalam pasal 10 UU No. 5 Tahun 19(0 dinyatakan 
bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu 
hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerja- 
kan atau mengusahakan sendiri secara aktif. Di samping 
itu di dalam pasal 15 nya juga d'ttentukan bahwa memelihara 
tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah ke- 
rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum 
atau instansi yang mompunyai hubungan hukum dengan tanah 
itu.

Ketentuan yang ada dalam kedua pasa] tersebut di 
atas sebenarnya beluni memberikan suatu gawbaran yang je- 
las apa sebenarnya yang; terkandung di dalamnya, maksudnya 
ialah apabila suatu misal ada seorang memiliki tanah per- 
taniaii, tetapi tidak dapat menger.iakan atau mengusahakan 
sendiri tanah pertanian tersebut, yang juga di dalamnya 
termasuk tidak dapat meraelihara denganbaik kesuburannya, 
apakah dalam hal ini dapat dikatakan tanah pertanian ter
sebut dengan sendirinya hanya merupakan lahan pertanian 
yang kosong ?

Hengingat masalah tersebut di atas, saya mencoba 
mengkaitkannya dengan usaha bagi hasil tanah pertanian, 
dalam hal ini tentunya dengan melihat ketentuan dalam UU 
No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Per
tanian) serta melihat praktek yang terjadi di dalam masya- 
rakat.
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Yang mentjadi dasar pertimbanp:an mongapa nmsalah 
tersebut di atas saya kaitkan dengan usaha bagi hasi3, 
hoi ini didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut :

1. berdasarkan pen.jelasan pasal 10 UU No, 5 Tahun 1960 
yang intinya menunjuk pada pentjelasan umum II ang- 
ka 7, yang menyebutkan alternatif lain apabila ti
dak terpenuhinya ketentuan pasal 10 tersebut dengan 
menggunakan salah satu usaha, yakni dengan usaha 
bagi hasil;

2. berdasarkan penjelasan pasal 24 UU No. 5 Tahun 1960 
yang intinya yaitu merupakan pengecualian dari asas 
yang tercantum dalam pasal 10, di situ disebutkan 
bentuk-bentuk hubungan antara pemilik tanah dengan 
penggarap/pemakai adalah suatu misal sewa, bagi ha
sil atau guna bangunan;

3. berdasarkan ketentuan dalam UU No. 56/Prp/1960 jo 
PP No. 224 Tahun 1961, yang pada pokoknya raencakup 
masalah pemerataan pembagian pendapatan, kesempat- 
an ker.ia, pemenuhan kebutuhan pokokrakyat banyak, 
hal yang terakhir ini saya kaitkan oleh karena tji- 
ka di dalam program Pemerintah saat ini, terutamn 
di bidang pertanian yang ingin meningkatkan pro- 
duktiXitas hasil pertanian serta ingin meningkat
kan taraf hidup rakyat untuk mencapai suatu swa- 
sembada pangan;
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4. petjanjian bagi hasil umum di(jumpc-i di Indonesia.
Da ; am person-jian .i. fcu, yang bul.umnyp. 1-orl aku .sobn- 
gni ketentuan hukum adat yang tidnk tertuiis* se- 
seorang yang berhok atas sunt u tanah, yang knrenn 
suatu sebab tidalc dapat menger.iakannya sendiri, te- 
tapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, memperkenan- 
kan orang lain untuk menyelcnggarakan us*tha perta
nian atas tanah tersebut, yanp; hasilnya dibagi an
tara raereka berdua menurut imbangan yang ditontukan 
sebelunmya. Agar pembagian hasil tanahn./a antara 
pemilik dan penggarap itu adil dan kedudukan dari 
para penggarap fcer.jamin, maka pleh sebab itu dike- 
luarkan undang-undang yang mengatur masalah bagi 
hasil ini, yaitu UU No. 2 Tahun 1960.
Gehubunfsan dengan latar belakang tersebut di atas 

saya mencoba membahasnya dalam skripsi ini, sedangkan yang 
menjadi pokok permasalahannya ialah :

a. apakah terdapat persesuaian antara praktek per,jan- 
jian bagi hasil dengan peraturan yang ada ?;

b. bagaimanakah kaitan antara usaha bagi hasil dengan 
pertanahan dalam tahap pembangunan Indonesia khusus- 
nya dengan tertib penggunaan tanah serta kaitannya 
dengan tertib pemeliharaan tanah ?;

c. bagaimanakah cara penyelesaiannya apabila terjadi 
sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertani 
an ?,
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2. Pen.jelanan Judul

Judul skripsi ini adalah "TINJAUAK YURI Dir. TERHA- 
DAP PRAKTEK PELAKGANAAM PERJANJIAN BAGI IIAHIL TAN All PER» 
TANIAN", tJntuk lebih jelasnya akan saya uraikan juclul 
skripsi ini.

Tinjauan yuridis berarti suatu tinjauan yang ber- 
dasarkan peraturan hukum tertentu, sedangkan praktek pelak- 
sanaan berarti perihal perbuotan, usaha dalam ltenyataannya. 
Kemudian untuk pengertian perjanjian bagi hasil tanah per
tanian monurut hukum adat adalah transaksi yang merupakan 
suatu perikatan, dimana obyck transaksi bukanlah tanah, 
akan totapi pengelolahan tanah yang'tenaga kcr,ja difcatu 
pihak dan hasil. tanaman dilain p.ihak di at an tanah terse
but. Gedangkan untuk lebih jelannya saya kutipkan pendapat 
dari Arief S, sebagai berikut :

Sedangkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut 
pengertian UU Ho, 2/1960 ialah perjanjj.an dengan nama 
apapun juga yang di ad akan antara pomilik tanah pada r?a- 
tu pihak dan sescorang atau badan hukum pada lain pihak 
yang dalam undang-undang ini disebut penggarap diperke- 
nankan oleh pemilik tersebut, untuk menyelenggarakan 
usaha pertanian di atas tanah pemj^ik, dengan pembaginn 
hasilnya antara kedua belah pihak.

Sehingga dari uraian d i. atas inaka judul skripsi 
ini dapat disirapulkan berupa pengertian yang merupakan 
suatu perihal transaksi (ikatanj, yang obyeknya bukanlah 
tanah melainkan pengelolaan tanah dan tanaman ke.ras di-

5

Arief S, UUP A dan Hukum Agraria, Hukum Tanah dan
Boberapa Masalah Ilukum Agrnriar'^'ukunr^Panah  ̂ Pnntnka Tin-
ta Has, Jakarta, 19^2, h. 182.
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atas tanah tersebut dan perihnl perjanjinn dengan nama apa- 
pun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak 
dengan orang lain, badan hukum di lain pihak y'ing ^alam un- 
dang-undang disebut penggarap berdasarkan porjan.jian, peng
garap dipcrkenankan untuk menyelonggarakan usaha portanian 
di atas tanah pertanian pemilik dengan pembagian hasilnya 
kepada masing-masing pihak.

3- Alasan Pemllihan Judul

Yang menjadi alasan saya dalam memilih judul seper- 
ti tersebut di atas, hal ini dikarenakan saya ingin mengun- 
kapkan apa yang menjadi latar belakang serta bagaimana pe- 
laksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ke- 
nyataan yang ada dalam masyarakat, di samping itu dengan 
melihat kntentuan UU No. 2 Th. 1960 apakah sudah sesuai 
jika ada perbedaan bagaimana pelaksanaannya ?, dan bagaima- 
na pula enra yang ditempub apabila terjadi persengketaan gu- 
na menyelesaikannya ?.

Di samping itu Rungguhpun lembaga bagi hasil dinya- 
takan sebagai lembaga yang brrsifat sementara, namun lemba
ga itu masih banyak dibutuhkan pada saat ini oleh para pc- 
tani yang tidak mempunyai lahan pertanian. Demikian pula 
dalam pasal 10 dan 15 UUPA, saya rasakan bahwa kedua pasal 
tersebut tidak memberi kejelasan bagaimana jika seseorang 
atau badan hukum yang tidak dapat mengusahakan tanah sendiri.

4* Tujuan Penulisan.
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Tujuan penulisnn skripsi ini adalah untuk melengkapi 
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syatat guna mencapai gelar 
sarjana hukum. Disamping itu pula saya bermaksud untuk me
in ah ami UU No. 5 tTh# V)£>0 khususnya pasal 10 dan 15 yang 
saya kaitkan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, 
hal ini disebabkan kedua pasal tersebut tidak menyebutkan 
upaya apa yang harus dilakukan apabila tidak fcerpenuhinya 
ketentuan dalam kedua pasal tersebut. Naraun demikian, apa
bila kita melihat ketentuan dalam penjelasannya dari kedua 
pasal tersebut dapat diusahakan dengan bagi hasil.

5. Ketodologi

a. Pendekatan masalah
Agar dapat memberikon kejelasan tcrhndap masalah 

yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, saya menggu- 
nakan pendekatan masalah secara kepustakaan,yuridis, dan 
sosiologis. Maksud pendekatan tersebut, yaitu mengetengah- 
kan kenyataan dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi 
hasil tanah pertanian dalam masyarakat, yang kemudian di- 
hubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum yang ada 
serta dikaitkan dengan peraturan-perundangan. B&ri perpa- 
duan tersebut akan diketemulcan masalah yang dibahas.
b. Sumber Data

Sumber data yang saya pergunakan dalam skripsi ini 
yaitu berasal dari :
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- Kepustakaan, yaitu buku/litcratur yang membahas tentang 
bagi hasil, serta peraturan-perundangan yang berhubungan 
dengan masalah ^erjanjian bagi hasil tanah pertanian.

- Wawancara, raorupakan dialog dengan Kepala Bagian Pertani
an Desa Tulangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo 
serta dengan seorang petani di desa Tulangan Sidoarjo.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pertama saya mengumpulkan data dari kepustakaan 

yaitu dari boberapa literatur dan peraturan-perundangan 
yang berhubungan dengan masalah yang saya bahas. Selain 
itu juga dari buku perkulihan hukum Agraria. Setelah me- 
ntfiapkan literaturnya, kemudinn saya menghubungi instansi- 
instansi yang bersangkutan dengan masalah dalam skripsi ini 
untuk mengadakan penilitihan dengan mewawancarainya. Sete- 
lah semua data terkumpul, saya olah dengan meinbaginya men- 
jadi bab, sub bab sesuai dengan pembahasannya. Langkah se- 
lanjutnya saya mulai membahas skripsi ini.
d, Analisa Data

Semua data dan informasi yang telah saya kumpulkan 
baik dari kepustakaan maupun observasi lapangan, saya teli- 
ti dan kemudian saya kelompokkeu mana yang sesuai dengan 
tujuan permasalahan yang saya bahas. Ilasil pengelompokan 
d^to tersebut selanjutnya saya analisa untuk memperoleh 
data yang benar-benar matang/sesuai dan saya bisa memper- 
gunalcannya untuk menyelesaikan permasnlahan yang dibahas.
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6, Fertanggung.jawaban Siatematika
Pendahuluan saya letakkan dalam bab I, karena da- 

lam pendahuluan ini berisi latar belakang dan rumusan per
masalahan, dengan mengetahui dan memahami terlebih dahulu 
latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan dibahas 
dalam skripsi ini, maka akan memudahkan bagi pembaca untuk 
mengikuti uraian-uraian selanjutnya dalam skripsi ini.

Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan UU 
No. 2 Th. 1960 saya letakkan dalam bab IX, karena sebelunr 
membahas Xebih mendalam sehubungan dengan perjanjian bagi 
hasil, maka saya inemandang perlu untuk membahas bagaimana 
tata cara pelaksanaaan perjanjian bagi hasil baik menurut 
hukum adat dan UU No. 2 Th. 1960, bagian masing-masing pi
hak dalam perjanjian bagi hasil serta jangka waktu perjan- 
jian bagi hasil.

Kaitanantara hak usaha bagi hasil dengan pertanahan 
dalam tahap pembangunan Indonesia saya letakkan dalam bab 
III, karena setelah diketahui bagaimana tata cara perjanjian 
bagi hasil sebagaimana diuraikan dalam bab II tersebut, ma
ka sebagai tindak lanjut sehubungan dengan permasalahan sa- 
memandang perlu untuk mengkaitkan hak usaha bagA hasil de
ngan pertanahan dalam tahap pembangunan yang dedang digalak- 
kan di Indonesia. Dalam bab ini juga dijelaskan masalah 
kaitannya dengan tertib penggunaan tanah, pemeliharaan ta
nah dan lingkungan hidup.

Permasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya 
saya Xetekkan dalam bab IV, karena setelah kita mengetahui

9
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10

bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan kaitannya 
dengan pertanahan dalam tahap pembangunan Indonesia, dalam 
kenyataaanya tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga 
banyak menimbulkan permasalahan^permasalahan yang tentunya 
membutuhkan jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Penutup saya letekkan dalam bab V# karena setelah 
kita mengetahui bagaimana pembahasan pelakaanaan perjanji- 
an bagi hasil dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini 
saya mencoba untuk menyimpulkannya dan memberikan saran- 
saran yang dianggap perlu dengan harapan akan dijadikan 
pertimbangan bagi para pembacanya.
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BAB IT 
PERJANJIAN BAGI HASIL 

MENURUT HUKUM ADAT DAN UU NO. 2 TH. 1960

1 • Tata Cara Pembuatan Per.jan.jian Bagi Hasil

Menurut hukum adat yang dimalc'sud dengan perjanjion
bagi hasil tanah pertanian adalah perjanjian yang menyang-
kut tanah, maksudnya adalah cuatu porjanjian yang bcrobyck
bukan tanah dalam arti sesungguhnya, molaink^n tanah seba-
gai tompat atau sesuatu yang terlibat oleh porjanjian itu.
Jadi, bukan hak atas tanah yang beralih dari pnmilik tanah
kepada penibeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak
atas tanah memberi kecempatan kepada orang lain untuk be-
kerja, menanam, memungut hasil, monikmati tanah atau reba-

1gai benda jaminan atas pemek'iian uang.
Kemudian menurut UU No. 2 Th. 1960 mcnentukan bah- 

wa yang dimaksud dengan pcrjunjian bagi hasil adalah per- 
janjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemi
lik tanah pada satu fihak dan seorang atau badan hukum pa
da lain fihak, yang dalam undang-undang ini disebut peng- 
garap, berdasarkan perjanjian mana ponggarap dipr'rkenankan 
oleh pemilik tersebut untuk monyelenggarak^n u.̂ aha perta
nian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hnsilnyn an
tara kedua belah fihak.

liilman Hadikusuma, Ilukum Per.jnn.iian Adat, Alumni, 
Bandung, 1932 h. 154.

11
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Dari urnian di at os dapat diambil kosimpulnn, apa 
yang menjadi Intar bnlakanp timbulnya perjan.iian bap;i ha- 
cil yaitu anabil a ditinjau dari sisi pemili.k tanah, maka 
hal ini didasari adanya alasan bahwa in tidak mampu (tidak 
sempat untuk mt’Ogerjakan tanahnya sendiri atau i.a inpin 
mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan mombori koaem- 
patan kepada orang lain untuk mengcrjakan tanah -niliknya. 
Di samping itu apabila ditinjau dari sisi ponggarap, maka 
hal ini didasari alasan bahwa ia belum atau tidak ir.empu- 
nyai tanah garapan dan tidak nionmunyai pokerjaan tctap, 
selain itu jika ia meir.punyai tanah garopan na:t:un s-nngat 
terbatas luasnya sehingga ia ke] obihon v/aktu dalata mengga- 
rapnya* serta bisa juga didasari alasan karona ia ingin 
inenambah penghasilannya*

fJolan jut.nya dari dua di.finj.ci tersebut dapat dirtn- 
bil hal-hal yang panting dalam perjanjian bagi hasil :

1. sebagai transaksi yang merupakan suatu pnrikaia 
atau perjanjian (dengan nama apapuri juga;

2 . obyek perjanjian bukanlah tanah dalam arti sosung- 
guhnya, melainkan tanah dalam arti sebagai tempat 
atau sesuatu yang terikat porjanjian itu;

3. pemilik tanah di satu fihak dan sescorang atau ba
dan hukum pada fihak lain yang dal pm undang-undang 
dicebut pen£$garap, yong berdasarkan prrjanj.i an r* ‘ •; 
pemilik tanah diperkenankan untuk tnenggarapnya de-

1?
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nr;an pembagian hasilnya atau dengan kata lain pemi
lik tanah mombori kesompatan knpada orang lain un
tuk bckerja, ri on an am, memungut hasil, monikmati ta
nah atau seb-̂ gai benda jarrdnan atas peni'kaian uang* 
Dalam kenyataannya pelaksanaan pombuatnr perjnnjian 

bagi hasil itu dapat dilakukan dalam dua cara, ysitu dengan 
cara lican dan tcrtulis. Apabila porjanjian itu dilakukan 
secara liuan, biasanya didnsari olnh adanya paling porcoya 
antara kodua bolah pihak, artinya di slni ad?lab bahv;a yvv- 
janjian itu bersifat kekoluargaan. T’ada pelaknanaan y?ng 
seenra lisan ini biasanya fihak poini lik tanah bortempat 
tinggal di areal tanah tersebut. Gedangkon apabila perjan- 
jian itu dilakukan secara tortulie, biasanya disrksikan 
oleh kcluarga (kawan dekat), jadi, tidak perlu dibuat di 
hadapan kep.sla desa. I;iaksud perjanjian tertulis di sini 
adalah bahwa perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan 
disaksikan oleh kerabat atau keJ uarga terdekat snja. I-’ad a 
perjanjian yang dilakukan socfira tertulis ini biasanya pe- 
milik tanah tidak berada di areal tanah tersebut.^

Harnun demikian, apabila ki(;a meninjau bagaimana ta
ta cara dalam pombuatan perjanjian bagi brail menurut UH 
Ho* 2 Th- 1960, hul ini dapat dikotnhui d'-lrur pasal 3 nyn. 
untuk lobih jelasnya saya kutipkan bunyi dari pasal terse-

13

cWav?mcara d engan Kcpaln Bngian Pertani nn Dos a Tu- 
langan Kecomatan Tulangan Kabupnten Daerah Tingkat II ri- 
doarjo, tanggal 19 April 19^9#
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but, yang isinya sebagai berikut :
(1) Oemua porjanjian bafti-hasil harus dibunt oleh po- 

nu lik dan penc^arap sendiri secara tertnXis di ha- 
dapan pomilik dan panp^arap sendiri secern tortu- 
lis - di hadapnri Kepaln dari desa atau dr or ah yann 
setinglcat dengan itu tompat letaknya tanah yanp; 
bersnnp;kutan - solan jut..nya dalam Undanpr-undan^ ini 
disebut: Kepala Desa ~ dengan disaksikan ol eh dua 
oranp;,.masinK-masing dari fihnk pemiliV dan peng- 
î arap.

(2) Perjanjian bap;i-hasil ternaksud dalam ay at 1 di 
atas memorlukan pengesahan dari Camat/Kepala Reca
ro at an yang bersanpkutan atau pejabat lain yanp se~ 
tingV i.t dengan itu - selanjutnya dalam Undan^-un- 
dang ini disebut: Camat.

(3) Pada tiap kcrapatan desa Kepala Desa monftumumkan 
semua perjanjian bafti-hasil yang diadakan sesudah 
kerapatan yang terakhir.

) tfenteri" Muda Agraria mcnetapkan peraturan-peratur- 
an yang diperXukan untuk menyelenp;p;arakan ketentuon- 
ketentuan dalam ayai 1 dan 2 di atas.
Apabila kita pcrhatikan dari rcdaksi pasal tersebut, 

yakni terutama dalain ayat (1) dan (2) nya dapat disimpul- 
kan bahwa maksud dan tujuan dari pembentuk undanpr-undanp: 
adalah ingin menjamin kepastian hukum dan keadJlan ba^i pa
ra fihalc yanp; terlibat dalam dalam perjanjian bar;i.-hasil.

Monurut hemat saya, po.rjanj i.an bap;i hasil itu akan 
lebih efektit apabila dilakukan secara tortu1.is aeK-raima- 
na ditentukan dalam pasal 3 UU No. 2 Th* 1960 di atas dari 
pada dilakukan secara lisan, oleh sebab porjanjian secara 
tertulis itu merupakan bukti -ofcentik (alat bukti yon ft sah)f 
kemudian dengan ad any a. aaksi. dihc?rapkan dapat mombantu da
lam menyelesaikan perkara yan,°, timbul, dan reran kepala 
di sini adalah untuk mombantu sebagai penenpfah dalam menye- 
lcsaikan Torkarn, serta ponp;osahan o3 eh cam at dirnaksudkan 
apar perjanjian itu menjadi kuat, yan(" solanjutnya poran

14

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK 
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN 

ANDI ILHAM ZUBAIR



13

can at di sini dirankan pula neb- gni nomutua porker'* 6 n 1 am 
hal para r.ihak maaih bnlum puar. terhadap puturnn kopala 
desa.

2. Bagian Masing-Maslng P^hak Dalam Por.jan.i i an Pagi Hasil

Dalam hukum adat dala:n monentukan bagian maning- 
masing fihak ditcntukan oJ eh kualitnc tanah, nncam tanaro- 
an yang dikorjakan serta panav/aran buruh tani* Jika kual.i- 
tan tanahnya baik maka pemilik tanah akan mondapnt barrier 
yang 3 ebih bnsar daripada penggarapnya. .Sedangkan mucam- 
macam penmtncn banian masing-maning dapat dilakukan so-

3pnrti dibawah ini :

1. masing-masing fihak memperol eh banian yang gama 
(setengah banian), ha] ini disebut maro;

2. pemilik tanah memperoleh banian 2/3,gedangk^n pong- 
garap momperolah 1 /3 banian, hal in.i disebut merte- 
lu;

3* pemilik tanah memperoleh 1/5 banian bila untuk ta- 
naman kacang.

4, pemilik tanah memperoleh 3/^ banian, nodangkan peng- 

garap memperoleh 1/4 banian, hal ini dinebut mora- 

pat.

Jadi, jelasnya dalam menentukan becarnya banian ma~ 
sing fihak dalam perjanjian bagi. hasil itu tidak Gama un
tuk ir.asyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain, r*.e-

-'V'onryono Hockanto dan .r’oe1 nmrn, J3. Tarteko, Hukum 
Adat Indonesi a t Rajawali, Jakarta, 19”3 , h. 232.
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dang untuk daerah Jawa Timur sendiri khususnya di Desa Tu~ 
langan Kecamaton Tulangan Kabupaten Daerah Kabupaten Ting- 
kat II Sidoarjo. mengenai bosarnya bagian masing-masing pi
hak dalam perjanjian bagi hasil ditentukan oleh sistem pe- 
ngairannya. Selanjutnya untuk menentukan bagian masing-ma- 
sing pihak dikatagorikan menjadi 3 golongan yang didasarknn 
baik menurut jenis tanah maupun jenis tanaman, ketentuan- 
nya adalah sebagai berikut

a* untuk tanah basah/tanah sawah yang subur y^ng biasa- 
nya ditanami padi, maka besarnya bagian masing-ma- 
sing pihak yang mereka sepakati adalah "porotelu", 
artinya 2 bagian untuk pemilik tanah dan S bagian 
untuk penggarap. Sedang jika hal tersebut dilakukan 
dengan imbangan "poroloro", yang artinya 1 bagian 
untuk pemilik dan 1.bagian untuk penggarap, maka 
hal ini biasanya hanya berlaku untuk orang-orang 
yang masih ada hubungan famili/darah;

b. untuk tanah kering pada musirn kemarau yang biasanya 
ditanami jagung, mnka bagian masing-masing pihak 
yaitu 1 bagian urttuk pemilik tanah dan 2 bagian un
tuk penggarap, hal ini disebabkan penggarap dengan 
susah payah mengelolah tanah pertanian yang kering 
atau pada musira kemarau tersebut, sehingga dengan 
demikian terpaksa penggarap mengeluarkan biaya le-

16

Stfawancara dengan Kepalu Desa Tulangan Kecamatan Tu
langan Kabupaten Daerah Tingkafc II Sidoarjo, tanggal 19 
April 1989#
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bih banyak dalam mengelolah tanah tersebut;
3. untuk tegalan, pada umumnya banyak ditanami tanam

an keras misalnya kelapa, jagung dan sebagainya, 
maka besarnya bagian masing-masing pihak adalah di- 
bagi 2 setelah panen. Seddngkan untuk tanaman kecil 
lainnya seperti tanaman kacang-kacangan berlaku ba
gi dua, yang artinya 1 bagian untuk pemilik tanah 
dan 1 bagian untuk penggarap. Biasnya untuk tanah 
tegalan ini ditanami tumpang sari/aneka macam tanam
an sayur-sayuran.
Sedangkan bagian masing-masing pihak dalam perjan

jian bagi hasil menurut UU No* 2 Th. 1960 jo INPRES RI No.
13 Th. 1980 khususnya dalam pasal 1 .ayat (3) disebutkan bah
wa mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah pertanian 
ditetapkan oleh bupati kepala daerah tingkat II dengan mem- 
perhatikan iy

1. jenis tanaman;
2. keadaan tanah;
3. kepadatan penduduk;
4. zakat yang disisikan sebelum dibagi;
5. faktor-faktor ekonomi yang lain, serta ketentuan- 

ketentuan adat yang ber"aku.

17

Bambang Tri Cahyono, Pengolahan Sumber Daya. Li
berty, Xogyakarta, 1983, h- 65-

5
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Jadi, dalam menentukan besarnya masing-masing pihak 
dalam perjanjian bagi hasil diusahakan seadil-adilnya demi 
kepentingan pemilik tanah dan penggarap, artinya selalu di
usahakan adil oleh pihak yang berkejtentingan, sehingga di- 
harapkan akan dapat mendorong peningkatan hasilnya. Untuk 
penentuan besarnya masing-masing pihak dalam perjanjian ba
gi hasil lebih lanjut, saya kutipkan pasal 4 INFRES RI No.
13 ^h. 1980 yang isinya sebagai berikut :

(1) Besarnya bagian hasil tanah ialah :
a. 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) ba

gian untuk pemilik bagi tanaman padi yang dita- 
nam di sawah;

b. 2 /3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 
1 /3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi 
tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam 
di ladang kering.

(2 ) Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil 
kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus di- 
pikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, 
biaya menanam, biaya panen, dan zakat.

(3) Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang 
menjadi hak penggarap dan pemilik faktor tata lak- 
sana yang dilakukan oleh fihak penggarap dinilai 
khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi 
hasil rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan 
yang bersangkutan menurut keketapan Bupati/tfaliko- 
tamadya Kepala Derah selama 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Hasil di atas rata-rata tersebut dalam ayat (3) di- 
bagi 80# (delapan puluh persen) untuk penggarap 
dan 20# (dua puluh persen) untuk pemilik.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan di sini ialah da
lam menentukan imbangan hak penggarap dan pemilik tanah di- 
tetapkan oleh bupati/walikota dengan menggunakan metode se
bagai berikut

6Ibid.. h. 66
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1 . imbangan dilakukan oleh bupati/walikota berdasarknn 
usul dan pertimbangan comat serta instansi lain yang 
berkepentingan, pang bidang tugasnya berkaitan de
ngan produksi pangan dan pengaruh organisasi tani 
yang ada di daerahnya, dengan terlebih dahulu mende- 
ngar usul dan pertimbangan kepala desa dengan lemba- 
ga musyawarah desa;

2. jumlah biaya bibit, sarana produksi, tenaga ternak, 
tenaga tanam panen, dinyatakan dalam bentuk natura 
padi gabah sebesar raaksimum 25 % dari hasil kotor 
yang besarnya ditanam atau sama dengan hasil produk
si rata-rata dalam daerah tingkat II/kecamatan de
ngan rumus sebagai berikut : Z ~ 1/4- X, dalam hal 
ini Z ~ biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga 
ternak, tenaga tanam dan panen sedang X = hasil ko
tor;

3* jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak mele- 
bihi hasil produksi rata-rata daerah tingkat Il/ke- 
camatan yang bersangkutan, maka hasil kotor selalu 
dikurangi biaya biaya bibit, sarana produksi, tenaga 
ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut 
rumus di atas dibagi dua sama besar antara pemilik 
tanah dan penggarap dalam bentuk rumus sebagai beri
kut : hak penggarap = hak pemilik tanah = X-Z _ X-1AX:

~ T  ?
4. jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas pro

duksi rata-rata daerah tingkat II/kecamatan yang ber-

19
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sangkutan, maka bagian yang menjadi hak pemilik ta
nah dan penggarap ditetapkan sebagai berikut :

a. hasil kotor sampai dengan produksi rata-rata 
dibagi menurut rumus I;

b, hasil selebihnya dari hasil produksi rata- 
rata dibagi antara pemilik tanah dan pengga
rap dengan imbangan 4 bagian bagi penggarap 
dan 1 bagian bagi pemilik tanah dalam rumus 
sebagai berikut : (rumus III)
hak penggarap = Y-Z + 4(X-Y) _ Y-1/4 + 4(X-Y)

I T  2 ‘ 2 2

hak pemilik = Y-Z + 1(X-Z) _ Y-1/4Y + 'I(X-Y)
~S~ 5 2 5

Y = hasil produksi rata-rata daerah tingkat II 
atau kecamatan yang bersangkutan;

5. jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak pengga
rap pada kenyataannya menjadi lebih besar dari apa 
yang ditentukan dalam rumus I dan II di atas, maka 
tetap dilakukan imbangan yang lebih menguntungkan 
pihak penggarap;

6* ketentuan bupati/walikota mengenai besarnya imbangan 
bagi hasil tanah pertanian yang menjadi hak pengga
rap dan pemilik tanah serta hasil produksi rata-ra
ta tiap hektar di daerah tingkat II/kecamatan yang 
bersangkutan diberitahukan kepada DPRD tingkat II 
setempat;

7- sesuai dengan penjelasan pasal 7 UU No. 2 Th. 1 % 0 t

20
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maka zakat ini disisihkan dari hasil kotor yang men- 
capai nisab untuk padi ditetapkan 14 kuintal;

8. pemberian "sromo" (pemberian uang atau apapun juga 
yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan 
tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil) oleh 
calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang, se- 
bagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 2 Th. 1960;

9- pajak atas tanah sepenuhnya dibebankan kepada pemi
lik dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil biasanya ditentu- 
kan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanji
an bagi hasil, yakni antara pemilik tanah dan penggarap. 
Namun demikian dalam praktek yang tunduk pada ketentuan 
hukum adat tidak dapat ditarik garis kesimpulan yang sama 
artinya antara jangka waktu perjanjian bagi hasil di dae
rah hukum adat yang satu berbeda dengan daerah hukum adat

7yang lam.
Sedangkan jangka waktu perjanjian bagi hasil menu

rut pasal 4 UU No. 2 Th. 1960 dinyatakan sebagai berikut :
1. ayat 1 menyatalcan perjanjian bagi hasil diadakan 

untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanji
an tersebut pada pasal 3» dengan ketentuan bahwa ba~

21

soeryono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, op-cit*«
h . 232.
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gi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 ta- 
hun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun;

2. ayat 2 menyatakan hal-hal yang khusus yang ditetap- 
kan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh
camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian-per- 
janjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang

%daripada yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi 
tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang 
merapunyai;

3» ayat 3 menyatakan, jika waktu berakhirnya bagi ha
sil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat 
tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian terse
but berlaku terus sampai waktu tanaman itu tidak bo- 
leh lebih dari satu tahun.
Selanjutnya mengenai jangka waktu perjanjian bagi 

hasil yang terjadi di daerah Sidoarjo digolongkan menjadi
o

2 bagian yaitu :
a. jangka waktu perjanjian bagi hasil ditentukan menu

rut umur tanaman, artinya setelah tanaman itu sudah 
dapat dipanen, maka berakhirlah perjanjian bagi ha
sil itu;

b. jangka waktu perjanjian bagi hasil ditentukan ber- 
dasarkan musim, artinya di dalam perjanjian bagi ha
sil sebelumnya sudah sepakat ditentukan bahwa peng-

22

^Wawancara dengan seorang petani di Desa Tulangan, 
tanggal 19 April 1909.
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garap mengusahakan tanah tersebut hanya pada musim
kemarau saja, maka konsekuensinya adalah apabila
musim kemarau atau musim hujan berakhir, maka ber-
akhir pulalah perjanjian bagi hasil tersebut,
Selanjutnya mengenai berakhirnya perjanjian bagi

hasil menurut UU Ho. 2 Th. 1960, dapat diketahui dari isi
pasal 4 ayat (1)? yang menyatakan bahwa :

Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya 
jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat
1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan 
di bawah ini :
a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkut

an dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa; 
b* dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di 

dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang 
bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak meroe- 
nuhi kewajibannya untuk menyerahkan dari sebagian 
dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemi
lik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi 
tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjan- 
jian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pe
milik menyerahkan penguanaan tanah yang bersangkut
an kepada orang lain,
Apabila kita meninjau pelaksanaan perjanjian bagi

hasil di Desa Tulangan, maka berakhirnya perjanjian bagi
9hasil itu dapat ditentukan oleh 3 hal, yaitu :

1. adanya penyerahan dari penggarap kepada pemilik ta- 
tanah dalam hal penggarap tidak kuat lagi mengerja- 
kan sawah tersebut karena penggarap sudah tua dan 
tidak mempunyai keturunan anak laki-laki atau peng
garap tidak mampu lagi membiayai tanah garapannya 
karena besarnya biaya yang terlalu tinggi;

23

^Wawancara dengan Kepala Desa Tulangan Kecamatan Tu
langan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, tanggal 19
April 1989*
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apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia 
dan ahli warisnya tidak bersedia meneruskan perjan
jian yang telah disepakati oleh pewaris sebelumnya; 
karena ada kecurangan dalam hal pembagian hasilnya 
antara penggarap tanah dan pemilik tanah, artinya 
pembagian tersebut sudah tidak sesuai dengan apa 
yang diperjanjikan.
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KAITAN A H T i . A  HAK USAHA BAGI H ASIL DENGAN PERTANAHAN DALAM 

TAHAP PEMBANGUNAN INDONESIA

BAB III

1. Kaitannya Dengan Tertib Penggunaan Tanah
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN )

telah ditetapkan, bahwa agar pemanfaatan tanah sungguh-
sungguh untuk membantu usaha meningkatkan kesejatraan
rakyat dan mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi
seluruh rakyat Indonesia, di samping untuk‘menjaga keles-
tariannya, maka perlu dilaksanakan penataan kembali me-
ngenai penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.^

Untuk dapat mengadakan penataan kembali dalam hal
penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah diperlukan ada-
nya data pertanahan yang baik. Sedangkan kegiatan pendata-
an yang terarah dan tertib dalam hal pemilikan/penguasaan
tanah adalah upaya Pemerintah untuk mendapatkan data pokok
yang akurat dalam rangka mengadakan penataan kembali peng-

11gunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
Oleh karena, dewasa ini di Indonesia masih banyak 

tanah yang belum diusahnkan/dipergunakan sesuai dengan 
kemampuan dan peruntukan, sehingga bertentangan dengan 
fungsi sosial dari tanah tersebut. Hal ini terjadi karena

Direktorat Publikasi Ditjen PPG Departeman Pene- 
rangan dan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, Ma.1a- 
la)i Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia. Departe
men Agraria,-Jakarta, 1982.

11IMd.

2i. ..
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banyak petani tanah kecil yanp semula menguasai tanah ke- 
mudian melepaskan tanahnya dan urbanisasi ke kota-kota 
besar atau ke kota-kota sekitarnya di seluruh Indonesia 
sekedar mencari tambahan penghasilan untuk menunjang hidup- 
nya. Tetapi tidak sedikit tanah di pinggiran atau bahkan 
di pedesaan yang dikuasai oleh para pemilik uang (modal) 
yang bukan petani, akibatnya ironis sekali, di satu fihak 
banyak tanah yang menganggur diterlantarkan karena pemilik- 
nya berada jauh di kota dan tidak mengusahakan tanah terse
but.

Dengan adanya hal tersebut di atas, maka perlu di- 
tumbuhkan pengertian akan pentingnya penggunaan tanah se- 
suai dengan kemampuan dan peruntukannya, pengertian dari- 
pada tertib penggunaan tanah di sini adalah merupakan sa
rana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah se-

12caj*a optimal.
Jadi, dengan ditumbuhkannya pengertian akan penting

nya penggunaan tanah nebagaimana disebutkan di atas, maka 
dimaksudkan agar tercapai penggunaan tanah yang berasaskan 
pemanfaatan tanah secara optimal yaitu keseimbangan antara 
berbagai keperluan dan asas kelestarian dalam rangka mewu- 
judkan kesejahteraan rakyat banyak.

Apabila kita lihat dari keterangan tersebut di atas, 
maka tertib penggunaan tanah sesuai dengan semangat dan 
jiwa.

26

1gIbid.

13Ibid.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK 
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN 

ANDI ILHAM ZUBAIR



1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
2. Pasal 2; 13; 14; 15 UUPA.

Maka yang terpenting adalah tertib penggunaan tanah
harus se,jalan dengan semangat dan jiwa dari pa3al 33 ayat
(3) UUD 1945 yang raenyebutkan bahwa tanah harus diperguna-
kan bagi eebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan disesuaikan
dengan kemampuan dari tanah itu sendiri, sedang dalam GBHN
sendiri raenentykan bahwa perlu diadakan penataan kembali
penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah dalam rangka

14pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan rakyat banyak.
Bagaimana usaha bagi hasil sendiri sekarang kaitan- 

nya dengan tertib penggunaan tanah seperti yang telah di - 
uraikan di atas ?

Usaha bagi hasil dalam kaitannya dengan tertib peng
gunaan tanah pertama-tama dapat kita lihat dalam :

1. Penjelasan umum UU No. 2/1960 khususnya dalam angka
3 sub (c) disebutkan mengenai maksud diaturnya per - 
janjian bagi hasil, yang lebih jelasnya dalam penje- 
lasan tersebut berbunyi : Dengan terselenggaranya 
apa yang tersebut pada sub (a) dan sub (b) di atas, 
maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para 
petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada 
caranya memelihara kesuburannya dan mengusahakan ta
nahnya. Hal ini tentu akan berpengaruh baik pula pada 
produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu

Ibid.
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langkah maju dalam melaksanakan program akan meleng- 
kapi "sandang pangan" rakyat. Penjelasan umum perjan- 
jian bagi hasil di sini ada kaitannya dengan tertib 
penggunaan tanah, hal ini terlihat pada kata "meme- 
lihara kesuburan dan mengusahakan tanah", berarti hal 
ini adanya kecenderungan ke arah tertib penggunaan 
tanah, sebab adanya kemauan untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna tanah secara optimal;

2. Salah satu konsiderans INPRES RI No. 13/1980 tentang 
Pedoman Pelaksanaan UU No. 2/1960, dimana dalam ke
tentuan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka usaha 
meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya 
secara adil, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pe
laksanaan UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 
sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kema- 
juan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk 
produksi pangan. Hal ini khususnya pada kata "pengu- 
sahaan tanah", sehingga berarti juga adanya kecende
rungan menuju ke arah tertib penggunaan tanah.
Dengan melihat hal tersebut di atas, maka dapatlah 

dikatakan bahwa bagi hasil pada dasarnya dimaksudkan :
1. Agar tidak ada lagi tanah yang diterlantarkan oleh 

pemiliknya sehingga tidak diusahakan dan dibiarkan 
menjadi lahan pertanian yang losong, sehingga dapat 
pula dikatakan bahwa tanah pertanian tersebut tidak

28
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langkah maju dalam melaksanakan program akan meleng- 
kapi "sandang pangan" rakyat. Penjelasan umum perjan- 
jian bagi hasil di sini ada kaitannya dengan tertib 
penggunaan tanah, hal ini terlihat pada kata "meme- 
lihara kesuburan dan mengusahakan tanah”f berarti hal 
ini adanya kecenderungan ke arah tertib penggunaan 
tanah, sebab adanya kemauan untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna tanah secara optimal;

2. Sal ah satu konsiderans INPRES RI No. 13/1980 tentang 
Pedoman Pelaksanaan UU No. 2/1960, dimana dalam ke
tentuan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka usaha 
meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya 
secara adil, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pe
laksanaan UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 
sesuai dengan perkembangan raasyarakat tani dan kema- 
,juan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk 
produksi pangan. Hal ini khususnya pada kata "pengu- 
sahaan tanah", sehingga berarti jup;a adanya kecende
rungan menuju ke arah tertib penggunaan tanah.
Dengan melihat hal tersebut di atas, maka dapatlah 

dikatakan bahwa bagi hasil pada dasarnya dimaksudkan :
1. Agar tidak ada lagi tanah yang diterlantarkan oleh 

pemiJiknya sehingga tidak diusahakan dan dibiarkan 
menjadi lahan pertanian yang kosong, sehingga dapat 
pula dikatakan bahwa tanah pertanian tersebut tidak

20
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diusahakan secara optimal sesuai dengan kemampuan 
dan peruntukannya tanah tersebut, artinya :
a. Usaha bagi hasil ini dimaksudkan turut menunjang 

dan mencoba memenuhi ketentuan yang terdapat 
dalam pasal 10 UUPA yang berbunyi setiap orang 
dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah . 
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan 
atau mengusahakan sendiri secara aktif ;

b. Usaha bagi hasil ini dimaksudkan turut menunjang 
dan mencoba memenuhi ketentuan yang terdapat 
dalam pasal 15 UUPA yang berbunyi memelihara 
tanah, termasuk menambah kesuburannya serta men- 
cegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap 
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah itu;

c. Usaha bagi hasil ini dimaksudkan turut menunjang 
dan mencoba memenuhi ketentuan yang terdapat dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara yang menetapkan 
bahwa agar pemanfaatan tanah sungguh-sunp;guh untuk 
membantu usaha meningkatkan kesejahteraan dan me- 
wujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh 
rakyat Indonesia-

2, Agar dapat membantu dalam melaksanakan program peme- 
rintah di bidang pertanian dalam hal meningkatkan 
pengadaan produksi pangan rakyat sebagaimana yang

29
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tertuang dalam UU No. 56/Prp/1960 juncto PP No. 224/ 
1961 yang pokok intinya mencakup masalah pemerataan 
pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, 
pemerataan kesempatan kerja juga pemerataan pemenuhan 
kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya hal yang 
terakhir yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok 
rakyat banyak.
Jadi, dengan berbagai pertimbangan tersebutdi atas 

nampaklah bahwa antara usaha bagi hasil tanah pertanian 
dengan tertib penggunaan tanah ada kaitannya yang nampak 
jelas di sini yaitu pada penggunaan tanah secara optimal 
guna meningkatkan daya dan hasil guna dari tanah pertanian 
tersebut sebagaimana yang tel ah ditetapkan dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara*

2. Kaitannya Dengan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Idnp;kunp;- 
an Hjdup

Di dalam bidang keagrariaan, berbagai essesialia yang 
termaktub di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1973 dan 
1978) dan UUPA beserta segenap penjabarannya, telah cukup 
memberi landasan konsepsional dan landasan yuridis bagi ter- 
wujudnya suasana keagrariaan yang ideal, terwujudnya cita- 
cita keagrariaan yang menunjang pembangunan nasional ter
sebut dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, karena esse
sialia dan penjabarannya tersebut cukup membawakan sifat 
manusiawinya menusia Indonesia, baik sebagai makhluk Tuhan
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maupun sebagai makh.luk pribadi yang mandiri dan sebagai 
makhluk sosial dalam kese.imbangan yang serasi#^5

Sejalan dengan kegiatan pembangunan denpan tannh, 
perlu diingat bahwa pembangunan walaupun membawa perubahan 
yang positip tetapi tidak boleh menimbuJkan keresahan ma- 
syarakat-^^

Pembangunan yang tidak menimbulkan keresahan han.ya- 
lah pembangunan yang dirasakan manfaatnya untuk kepenting- 
an masyarakat banyak tanpa melanggar peraturan perundangan 
yang berlaku. Sebab ada orang/badan hukum yang mompunyai/ 
rnenguasai tanah yang tidak memperhatikan dan tidak melaku- 
kan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya korunnkan-keru- 
sakan tanah dan kehilangan kesuburannya tanah seperti : 
terjadinya tanah longsor, banjir dan tanah gcraang.

Hal tersebut di atas terjadi r»ebagai nki.bnt dari 
meningkatnya volume pembangunan, maka struktur prT.'tnnahftn 
mengalami perobahan besar, sehingga banyak tm.ru yang se- 
harusnya dipergunakan untuk pertanian berubah fungsiriya 
menjadi tanah untuk pemukiman, perkantoran, pabrik dan ke~ 
pentingan lainnya.

Jadi, singkatnya hal tersebut di atas dapat dikata
kan bahwa uhsur-unsur ynng berhubungan dengan asas-ar>as 
tata guna tanah dan keselamatan linrkunran benar-benar di- 
tinggalkan karena menge.jar kebutuhan hid up yang menriosak

31

1^Ibid. hal. 112. 

16Tbid. hal. 111.
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d nn bernifat sementara.
edan'~kan dalam Ga ri s-p:aris Boyar Hainan Mop ara. me-

nctapkan bahwa ken.iatan pembangunan ekoriomi Han Pelita JT1 

dj sampinfr .memperhatikan tril ogi pembangunan ,jnra menper- 

batikan kelestarian sumber-sumber alam dan lingkungan 

hidup manuGia untuk,. generasi sclanjutnya.

Jadi, baik pembangunan yang dilakukan di seftala 
bidang maupun pembangunan di b.i d ang pertanian dan rorr.ba - 

ngunan di bidang non pectnnian semostinya seti ap orang, 
badan hukum atau instansi peraorintah bila menguasai, memi- 
J.iki atau menggunak an tanah un U)k tujuan port an i an waj.ib 
menjaga kelestariannya, demikian pula bagi usaha-usaha non 

pertanian, maka diwa.jibkan pula menghindari tor.jad inya ke- 

rusakan tanah dan pencemaran ■* i ngkungan.

hidup a'.--nr tctap bermanfaat secara optimal bagi kehidupan

kaitannya dengan tertib pcmeliharaan tanah dan .1 ingkungan 
hidup ?

Apabila kita hayati kembali maksud diadakarmya per-

Ketentuan mengenai hal tersebut di atas inerupakan

Gekora.ng bagaimana usaha bagi hasil sendiri daiarr

Oanjian bagi hasil menurut pen el as an umumnya d n 1 am anrka

17-Ibid.
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3 sub (c) di 55itu fcorsimpul kata "dengan dJ adakannya per- 

an,jion bagi hasil ini berarti akan berpnnraruh pada c.a - 

ranya meme I ihara kosuburan dan mongusahaknn t;mj.•.irin.ynM .

Denman melihat kata-kata tersebut d i al ar., maka 
dapat 1 ah diambi! kesimpulan bahwa perjanJ.i an bagi hasj.J 
tujuannya sesuai dengan jiwa pasal 15 UiUA, hal ini ter - 
bukti pada kata-kata "akan berpengaruh baik pada caranya 
meme.lihara kesuburannya1', sehingga dengan demik.ian antara 
usaha bagi hasil den--an tertib pomeliharaan tanah dan 
linrkunran hidup diibaratkan sebagai rangkai an mat a rantai 
yang salinp berkait# Di mana keterkaitannya di si ni terJ e- 
tak pada inti pasal 15 yanr merupakan dasar p'ikok dari 
tinjauan yuridisnya, baik itu bagi ur'i’ih bagi basil send j - 
ri naupun bagi tertib pemeliharaan tanah dan 1 i ngkunran 
hidup.

Jadi, singkatnya usaha bagi hasil dalam kaitannya 
baik dengan tertib penggunaan tanah maupun tertib pcmeli- 
haraan tanah dan linpkungan hidup pada prinsipn.ya adalah 
usaha bagi hasil merupakan sa'ah satu upaya hukum dalam 
rangka menunj.'u'ig ketetapan Garis-garis Desar Hainan .'-logara 
yang mongharapkan agar petnanfaatan tanah sunrruh-sunrguh 
untuk membantu usaha meningkatkan kese<iahtoraan rakyat 
banyak dan mewujudkatt keadilan sosia] yanr merata l ari se- 
1 uruh rakyat Indonesia, di satnping juga uni uk mf-n.y-ga ke- 
lestar'annya.

33
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13AjB XV

VxAihAUAhiUlAto YhIMG TlMJiUL DAN CaKA Pĵ N YjiLi&jAlAN ft YA

1. Perbedaan Antara Praktek Penman Ketentuan YariK Ada
Sebagaimana dalam uraian di muka, ternyata pelaksana- 

an perjan.iian bagi hnsil tanah pertanian dalam kenyataannya 
yang ada dalam masyarakat nampak terdapat perbedaan dengan 
ketentuan yang ada dalam UU No. 2/1960, meskipun hal ini 
juga ada persamaannya namun hanya sedikit sekali kadar ke- 
samaannya. Yang jelas perbedaaanya yang nampak baik itu me- 
ngenai :

a. Prosedur pembuatarmya;
b. Imbangan besarnya bagian dalam bagi hasil;
c. Jangka waktunya;
d. Berakhirnya perjanjian i l.u sendiri;
e. Maupun cara penyelesaiannya bila timbul sengketa.

Semua ha] tersebut di atas memang relatif bila ter-
ciapat perbedaan dengan undang-undangnya scndiri, sebab hal- 
hal ini dikarenakan :

1. Keadaan alam, artinya keadaan tanah dan jenis tanam
an yang ada di daerah yang satu dengan di daerah yang 
iainnya berbeda-bed.a, sehingga penerapan ketentuan 
yang ada dalam undang-undangnya yaitu UU No. 2/1960 
tidak lagi sesuai dengan keadaan a] amnya. Sebagai 
rnisal di sini di daerah Deca Tulangan Kabupaten Daerah

34
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Tin.̂ kat II Sidoarjo basil tanaman yan~ dapat dika- 
t ak an pal inp produkti f ialah padi dari dengan ditnn- 
,1 anr»: pula si stem ponj-inimnaya ha: ya tad ah huj an, 
maka hal ini tenf-u akan mempenr&ruhi pula dalam mem- 
ha{~i besarnya imban^an bagi hasil itu sendiri, se- 
hinr;ga akan tidak sesuai dengan penerapan yanr: ada 
dal arc UU No, 2/1960;

?. Adatnya yanf berbeda, artinya di dalam penerapannya 
usaha bagi hasil biasanya pula dipenp;aruhi oleh adat 
masinn-masinft daerah. ttehâ ai misal di sini menge- 
nai janrka waktu perjanjian bafp hasil dalam UU No, 
2/1060 ditentukan;
a. sekur?.mf-kuranp;nya 3 tahun untuk sawah;

b. dan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk tanah yanp 
kerinp;.

Hal tersebut di atas jelas berbeda dengan kenyataan 
yan/; ada di dal am masyarakat hukum adat di daerah Tulan^an 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kidcarjo, Di dalam masyarakat 
Desa Tulanran mengenai berakhirriya perjanjian bar.i hasil 
tanah pertanian sebagaimana yanrr; disebutkan di dalam UU No 
2/1960 ternyata tidak diberlakuknn, sebab di daerah terse
but nen^enai berakhirnya pcrjanji an ba^i basil didasarkan 
atas porcetujuan sebelumnya dan biasanya dipen^aruhi oleh 
fnilrtor umur tanaman yan ft akan ditanamnya kemud i an.

Yann menar.ik perhat j an di antara hal tersebut di -
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atas adalah mengenai pror̂ edur porcbuatnn per;jnnjian bagi 
hasil tanah pertanian dan r.ara penyel esaiannya b.i.l a tiinbul 
masalah perjanjian bari har>il itu sendiri, khususnya hal 
ini saya batasi hanya uni.uk di daerah Dess Tulangan.
Hal ini saya an^gap manarik porhatian, karena pel.alcsanaan 
pembua -an perjanjian bagi hasil itu sendiri dibuat tanpa 
sopen^etahuan dari kepala desa maupun camat dan anehnya 
sanpai sejauh ini di daerah ini tidak pern ah tiinbul keluh- 
an mengenai perjanjian ba^i hasil itu sendiri oloh masya - 
rakat setempat, dikarenakan hanya dilakukan di bawah

19tangan. •
Jadi, singkatnya karena porjanjian bagi hasil ter

sebut dilakukan di bawah tangan, maka penyelesaiannyapun
20d i. 1 a k u k an secara k e k e I ua rg aan.

1-cbih lan jut dapat pula ditambahkan di sini, bahwa 
pokokn.ya pel aksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian 
di daerah Desa Tulangan Kabupaten Daerah Tingkat II Gidoar- 
jo pada umumnya hanya bersifat l.isan dan sampa.i sejauh ini 
fihak Kepala Desa maupun Camat t.idak pern ah merierima keluh- 
an masyarakat setempat mengenai pelaksanaan perjanjian bagi 
hasil tanah pertanian.

36

19‘Wawancara dengan Carik Desa Tulangan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoarjo.

20 Ibid.
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2. Cara Pen.yel esaiannya Jtka Ter.jadi Fersenpketaan
Gobenarnya ponyeiesaiannya menrcnai sen^kota bap;i 

basil sedikit sudah tersinpigunr di atas, namun untuk lebih 
1 an cut dan jelasnya adalah sebagai berikut : apabila munp- 
kin nantinya timbul senpketa mengenai perjanjian bapii. hasil 
di dan rah Desa Tulangan Kabupaten Daerah Tinp;fcat II Sidoar
jo yaitu apabila salah satu fihak ada yanp: in(~kar janji 
da1 am pembapian imbanran besarnya ba^i hasil, maka hal ini 
apabila diselesaikan di Kepala Desa maupun Camat maka kepu- 
tusan akhir akan dikembalikan ba^i para pihak, artinya Ke- 
pr. 1 a Desa maupun Camat hanya bortindak sebarai penen^ah 
dalam menye.1 esaikan masalah yanp; dihadapkanriya, sehingga 
diharapkan adanya keadilan bapi para fihak sendiri baik itu 
bafi pemilik tanah maupun bapi penr'parap, dalam arti an pada 
pokoknya tidak mcnimbulkan kerupian bapi Pihak yanp her - 
sc-r:rketa sohinppa meskipun perjanjian bari hard 1 itu sendi
ri dibuat se^nra lisan namun diharapkan dapat mrmberi ke- 
pastian hukuinnya.

O1 eh karena .itu, fihak kepala desa manpiin camat di 
da'am ronnyelesaikan masalah ini bersifat aktif dan pasif, 
artinya aktif ia] ah tetap akan mcnyelesaikan masalah yanp; 
dihadapkan ke fihaknya yaitu kepala desa maupun camat, 
mesk.ipun perjanjian semula tidak sepenpetahuan dari aparat 
kepala desa maupun camat. Sed anpkan dalam arti an pasif 
yaitu fihak kepala desa maupun camat tidak akan pernah men-

37
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coba menyelesaikan masalah perjanjian bagi hasil dengan
*

mengadakan pendekatan kepada fihak-fihak .yang Lersengketa.
Pi dalam ketentuan UU No, 2/1960, khususnya dalam 

pasal 1  ̂disebutkan mengenai cara penyelesaian di dalam hal 
ter jadi srngketa bagi hasil tanah pertanian. Untuk lebih 
lanjut je 1 asnya disebutkan sebagai berikut :

1. ayat 1, menentukan jika pemilik dan atau penggarap 
tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat 
perjanjian tersebut pada pasal 3, maka baik camat 
atau kepala desa atas pengaduan sal ah satu fihak 
atau karena jabatannya, berwenang memerintahkan di- 
penuhi atau ditaati ketentuan yang dimaksudkan itu; 

/?. ayat 2, menentukan jika pemilik dan atau penggarap 
tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada 
ayat 1 di atas, maka soalnya diajukan kepada camat 
untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah 
fihak.
Denman demikian, maka apabila kita perhatikan di 

dalam menyelesaikan masalah yang timbul da]8m perjanjian 
bagi hasil tanah pertanian terdapat perbedaan di dalam hal 
penyclesaiannya antara kenyataan ysng ada dalam masyarakat 
dar dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 2/1960.

Perbedaan yang tampat terletak pada peran aktif ke- 
pnla desa atau camat di dalam menyelesaikan masalah yang

38

Wawancara dengan Camat Desa Tulangan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoarjor tanggal 19 April 1989*
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dihadapkan kepadanya, artinya kalau di dalam kepala desa 
inaupun camat san^at kuranp; sekaJi, artinya di dalam memu- 
tus masa'. ah yan^ dihadapkan tornyata keputusan akhir ter- 
Ictak pada yanp berselisih dalan hal ini pemilik tanah dan 
penggarap, sehingga dengan kata lain bahwa keputusan yang 
diambil dari kepala desa maupun camat tersebut dirasakan 
tidak mempunyai suatu kekuatan berlaku mengikat bagi kedua 
fihak yang berselisih, karena maksud dari pada kepala desa 
maupun camat di dalam memutusmasalah yang dihadapkan kepa- 
danya dikembalikan kepada fihak-fihak yang berselisih untuk 
diputus sendiri karena raengingat perjanjian yang dilakukan 
adalah sifatnya di bawah tangan dan tidak disaksikan oleh 
kepala desa maupun camat di dalam pembuatannya, maka se- 
baiknya masalah yang timbul tersebut diselesaikan secara 
kekeluargaan.

Lain halnya dengan ketentuan UU No. P/1960, kalau 
di dalam ketentuan UU No. P/1960 poran serta dari pada ke
pala desa maupun camat adalah besar sekali, maksudnya dalam 
hal ini adalah si.f'at kontrolnya terhadap perjanjian bagi 
hasil tanah pertanian itu sendiri, karena hal tersebut 
mengingat perjanjian yang dilakukan semula memang dengan 
sepengctahuan dairi kepala desa maupun camat di dalam pem
buatannya, oleh karena itu kepala desa maupun camat didalam 
memteri keputusannya di dalam hal memutus masalah yang 
timtul dalam perjanjian bagi hasil ini adalah mengikat bagi 
kedua belah fihak.
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Jarii, singkatnya mengenai perbedaan dalam hal menye- 
lesaikan masalah yang tirabul antara kenyataan yanr ada Hi 
dalam masyarakat dengan ketentuan dalam UU No. P/1960 ter- 
letak pada :

1. peran aktifnya kepala desa maupun camat di dalam me- 
nyelesaikan masalah yang timbul delarn perjanjian 
bar;i hasil, artinya kepala desa maupun camat di sini 
di dalam memutus masalah yang timbul tersebut tidak 
mengembalikan masalah tersebut kepada para fihak 
untuk diselesaikan sendiri, tetapi hal ini kepala 
desa maupun camat yang menyelesaikan masalah tfu’se- 
but;

2. sifat keputusan dari kepala desa maupun camat, arti
nya kalau sifat keputusan dari pada kepala desa mau
pun camat menurut ketentuan yang ada dalam UU No. 2/ 
1960 sifatnya adalah mengikat bagi kedua fihak, 
sedang kolau keputusan dari kepala desa maupun camat 
yang tnrdapat madalam masyarakat yang ada dalam 
praktek sifatnya tidak mengikat bagi kadua belah 
fihak, hal ini dikarenakan sifat dari perjanjian 
yang dilakukan yaitu sccara di bawah tangan sehingga 
konsekwensinya adalah apabila timbul masalah, maka 
keputusan akhir bukan terletak pada kepala desa ma«- 
pun camat melainkan pada masing-masing pihak.
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PENUTUP

Kosimpu]an

a. dalam praktek perjanjian bagi hasil tanah pertanian, 
ternyata dapat dilakukan dalam dua cara yaitu dengan 
cara tertulis dan lisan. Gedangkan cara pelaksanaon 
perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut UU 
No. 2 Th. 1960 harus dilakukan secara tertulis dan 
disahkan oleh camat setempat;

b. kaitan antara perjanjian bagi hasil tanah pertanian 
dengan tertib penggunaan tanah nampak jelas yaitu 
pada penggunaan tanah secara optimal guna mening
katkan daya dan hasil guna dari tanah pertanian tor- 
sebut sebagaimanc yrng telah ditetapkan dalam Garis- 
garis Besar Haluan Negara;

c. menurut hukum adat apabila terjadi persengketaan 
dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, maka 
penyelesaiannya dilakukan secara kekoluargaan, hal 
ini disobabkan perjanjian itu dilakukan secara li
san. Gedangkan apabila perjanjian itu dilakukan se
cara tertulis, maka penyelesaiannya melibatkan ca
mat atau kepala desa sebagai penengah, akan tetapi 
putusan terakhir akan dikembalikan kepada para pihak. 
Menurut UU No. 2 Th* 1960 dalam menyelesaikan seng- 
keta perjanjian bagi' hasil bukan hanya sebagai pe-
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nengah saja, melainkan sebagai pemutus terhadap 
mnsalah yang diajukan para pihak kepadanya. Jadi, 
putusan camat tsrsebut mengikat para pihak.

Samn

a. seharusnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian 
itu dilakukan secara tertulis, hal ini disebabkan 
untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi 
para pihak apabila dikemudian hari timbul sengketa 
dan perjanjian secara tertulis ini dapat berfungsi 
sebagai alfct bukti sah dalam menyelesaikan sengke
ta;

b. perlu adanya perhatian dari masyarakat dalam me- 
laksanakan perjanjian bagi hasil pertanian (peng- 
garapannya) hendaknya memanfaatkan tanah socara 
sungguh-sungguh untuk membantu usaha meningkatkan 
kesejatraan rakyat banyak dan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di damping 
juga untuk menjaga kelestarian tanah;

c. dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam per
janjian bagi hasil tanah pertanian, hendaknya camat 
berlaku cermat dan sangat hati-hati sehingga diha- 
rapkan putusannya itu dirasa adil dan tidnk mcru- 
gikan masing-masing pihak.
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