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lsi Ringkasan 

1. 	Masalah Peneljtian 
1. 	 Apakah pel~ksanaan perjanJlan bagi hasi! tanah perta 

nia khususnya tanaman padi dan jagung pada masyarakat 
petani di '{ecamatan Gedeg Kab. Mojokerto telah dilak 
senakan se8uai dengan UU No. 2 Tahun 1960 ? 

2, 	 Faktor-fak'or apa yang menghambat dan menunjang pelak 
sanaan undang-undang bagi hasi! pad~ masyarakat petanj 
di Kecamat~n Gedeg ~ 

2. 	 Tujuan Peneli~ian 
Untuk meng~tahui apakah pelaksanaan bagi hasi! tanah 

pertanian. khususnya tanaman padi dan jagung di Kecamatan 
Ge,jeq Kab, Mojok",rto telar'l dil.:tkukan sesl.l:ti denq.':!.n ketentuan 
unda;g~undang yang berlaku. . 

3, 	 Metodologi Pe~plitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitjs dengan 

mer,ggun:\kan rnet ,-,de dedu)..~d. Da t.:l yar'l d i o.;>rgu 11 ,'l K,':111 sl?baQ"fI\ i 
,!I C'.II.HI adi~l,~h d,!\t:1 primer d,~n d.!lt,;oI Slf!!k!Jrld"t' 
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Data primer dikump1.l1kan rnelalui waW6ncara terbuka dan 
me~dalam deng~n para responden. yang dilengkapi dengan 
obf:ervasi di lCipangan. Sedangkan data :::ekunder diperoleh 
dari bahan 1 i t,,"n,ture yang herhubungan dengan obyek permasa
1arl,3.n . 

Sumber d:\tcl utama adalah petani pem: 1 ik tanah. petani 
penggarap. perangkat de.sa d~n tokoh-tokoh masyarakat yang 
berkompeten dalam bidangnya. 

Dari data r,rimer maupun sekunder yang ber-hasi 1 dikum
pulkan akan dianalisa secara kualitatif denaan menkaitkan 
pada teori-teori yang ada. 

Mengingat penelitian ini berslfat deskriptif. maka 
daJam pembahasannya akan difokuskan pada p$nggambaran pelak

--.-···sanaan~per janj i ctn '. bagLhas iI" J~bJ.t~;s..rriA.. tanaman. padi dan 
jagung, yang selama initelah dilaksanakan oleh masyarakat 
petanidi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. 

4. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan. ada beberapa 

kesimpulan yang berhasil dikumpulkan, yakni : 
1. 	 Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan 

Gedeg Kabupaten Mojokerto belumdidasarkan pada keten 
tuan UU No. :~ Tahun 1960. Dalam pl"aktek dan realita kehi 
dupan sosial masyarakat di daerah penelitian ternyata 
perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan masih didasarkan 
pada hukum actat setempat yang berlaku sejak lama dan tu 
run temurun. Hal itu terbukti dar:i berbaaai hal sebaqai 
mana di~raikan berikut : - 
- Bertolak dari pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 diten 

tukan. bahVla semua perjanjian bagi hasil harus dibuat 
pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihada 
pan kepala desa tempat letaknya tanah yang bersangku e 

tan. dengan disaksikan oleh dua orang saksi. masing
masing dar' pihak pemilik tanah dan penggarap. 
Namun ternyata dalam praktek yang terjadi. hampir se 
mua perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tidak di 
buat secant tertulis. Para pihak menganggap bahwa per 
janjian HI.! cukup dibuat secara lis(l.n saja. Demikian 
juga. semew perjanjian yang terjadi hamp:tr semuanya 
tidak dibuat di hadapan kepala desa. 

- Bersarakan ketentuan pasal 3 ayat 2 UU No. 2 Tahun 
1960 ditent1.lkan, bahwa setiap perjanjian bagi hasil 
yang dibuat harus mendapat pengesahnn dari camat. 
Ternyata y.:tng terjadi dalam praktek, perjanjian bagi 
hasil tersebut. hampir eemuanya tidak disahkan oleh 
camat. 

-	 Bahwa berd(lsarkan p,:,s.:\1 3 ayat 3 UU No. 2 Tahun 1960 
ditentukan bahwa perjanjian bagi h~sil ters~but ha 
rus diumLlml~.'''in OlBh kana 1a desa, Narnun nampaknya. se 
mua' perjanjian bagi hasil yang terlnksana tidak di 
uml,lInk.:HI d.:'\, ,~m k8r.:tp,Q:.!tn desa. 

/r -___ 
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2. 	 Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang bagi hasil di ka 
1.:1ngan petani p.:'!,da ntasY.3rakat Kecc.mat,:t.!l Gedeg Kabupaten 
Mojokerto. ternyata banyak taktor yang ikut berpengaruh. 
Diantera f"kt:n' tere:ebllt, terdapat fakt:or y.~ng bersifat 
menghambat dan menunjang. 
Faktor-faktor yang bereifat menghambat adalah : 
a. 	,sedikitnya pengetahlH'tnmasYClrakat p~~tani terhada 

UU No. 2 T,:.hun 1960; 	 '- , , ------ --- 
b. 	 rendahnya ~endidikan petani; 
c. 	 pengaruh hukum adat yang sangat klli'lt yanu berlaku 

da 1am rna sy,~ raka t . 
Sedangkan fak:or-faktol' yang bersiEat menunjang, yaitu 
a. 	 pemilik tanah tidak sempat mengerjakan tanahnya; 
b. 	 adanya.keinginan pemilik tanah untuk menolongpengga, 

rap; . 
c. 	faktor kebiasaan,artinya bagi hasil tersebut sudah 

menjadi kebiasaan yang beriaku dalam masyarakat. 

2. 	 Saran 
Agar supaya UU Nomor 2 Tahun 1960 dapat berlaku secara 

efektif dan dap6t berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
maka seharusnya diadakan penyuluhan tentang undang-undang. 
bagi hasil tanah pertanian kepada masyarakat petani secara 
kontinue dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat beluni banyak mengerti tentan9 UU No. 2 Tahun 
1960. 

Agar UU NC1. 2 Tahun 1960 dapat dilaksanakan secara 
baik. maka bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan terse
but seyogyanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku. karena nampaknya selama ini. 
terhadap terj,:;.djnya pelanggaran UU No.2 Tahun 1960 belum 
diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 
1960. 
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