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PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN

   (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)

F. Hermawan

ABSTRACT

In the rural districts of  Waung-Baron-Nganjuk, the parts that does not have agri-
cultural land are forced to undertake farming on land belonging to another person, to
fulfill their life necessaries by having the profit sharing agreement which have been
agreed between the parties namely the land owners and tenants. Previously, the agree-
ment of profit sharing is governed by local customary law, in which the balance of the
distribution of the profit sharing is set as agreed by both parties.

The form of profit sharing agreement which is done by the community at large is
oral or unwritten; they use customary law as a reference to implement the profit sha-
ring agreement despite the law number 2 of 1960 about profit sharing has been enacted.

The problems of the study are whether the agreement for the profit sharing of
agricultural land has been carried out in accordance with the rule of law and what
factors that affect the implementation of the agreement for the profit sharing of agricul-
tural land. Thus the purpose of this study is to determine whether the agreement for the
profit sharing of agricultural land has been carried out according to the rules of law and
the factors that affect the implementation of the agreement for the profit sharing of
agricultural land.
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A. PENDAHULUAN
Tanah mempunyai fungsi sosial yang

pemanfaatannya harus sungguh-sungguh
membantu usaha meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu
perlu terus dikembangkan rencana tata ruang
dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga
pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi
antara berbagai jenis penggunaan dengan
tetap memelihara kelestariaan alam dan
lingkungan, serta mencegah penggunaan
tanah yang merugikan kepentingan
masyarakat dan kepentingan pembangunan.1

Tujuan dari pada pemantapan
pembangunan di bidang pertanian ini adalah
untuk mendukung pembangunan di bidang
ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan
berkembang atas kekuatan sendiri sehingga
tanah terutama tanah pertanian yang
merupakan sumber daya kehidupan,
memegang peran sangat penting bagi
kehidupan dan penghidupan masyarakat In-
donesia baik masyarakat perkotaan maupun
pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang
diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus
1945, antara lain bertujuan untuk mewu-
judkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat. Hal ini dalam alinea keempat

1 A.P. Parlindungan , Komentar atas Undang-undang
Pokok Agraria, (Bandung, Mandar Maju,1998), hlm. 8
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Pembukaan UUD 1945, secara  tegas
dinyatakan bahwa salah satu tujuan
kemerdekaan Indonesia ialah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan
dengan hal tersebut Soedigdo Harjosudarmo
menyatakan: Di bidang politik ekonomi
negara Republik Indonesia bertujuan untuk
memberikan kemakmuran dan keadilan buat
warga masyarakatnya, tegasnya mewujudkan
masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan
makmur baik materil maupun spirituil.2

Dalam rangka untuk melindungi
golongan petani yang berekonomi lemah
terhadap praktek-praktek yang mengandung
unsur-unsur “exploitation” dari golongan
berekonomi kuat, maka Pemerintah Indone-
sia telah mengatur perjanjian tersebut dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960
(selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1960)
tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai
berlaku sejak tanggal 7 Januari 1960 dan
merupakan dasar pembenar (justification)
bagi berlakunya di masyarakat. Adapun
tujuan dilahirkannya Undang-undang yang
mengatur tentang perjanjian bagi hasil adalah
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan
Undang-undang tersebut,yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara
pemilik dan penggarapnya dilakukan
atas dasar yang adil dan,

2. Dengan menegaskan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari pemilik dan
penggarap agar terjamin pula
kedudukan hukum yang layak bagi
para penggarap, yang biasanya dalam
perjanjian bagi hasil itu berada dalam
kedudukan yang tidak kuat, yaitu
karena umumnya tanah yang tersedia
tidak banyak, sedang jumlah orang
yang inginmenjadi penggarapnya
adalah sangat besar.

3. Dengan terselenggaranya apa yang
tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, maka
akan bertambahlah kegembiraan
bekerja pada para petani penggarap, hal

mana akan berpengaruh baik pada cara
memelihara kesuburan dan meng-
usahakan tanahnya. Hal itu tentu akan
berpengaruh baik pula pada produksi
tanah yang bersangkutan, yang berarti
suatu langkah maju dalam melak-
sanakan program yang akan
melengkapi sandang pangan rakyat.

Apabila dilihat dari tujuan dibuatnya
Undang-Undang mengenai Perjanjian Bagi
Hasil sebagaimana telah dikemukakan di atas,
maka sudah sepantasnya kedudukan petani
penggarap semakin terlindungi dan
pengelolaan lahan pertanian juga semakin
terjaga. Undang-undang Nomor 2 Tahun
1960 Tentang Bagi Tanah Pertanian ini
mengatur perjanjian pengusahaan tanah
dengan bagi hasil, agar pembagian hasil
tanahnya antara pemilik dan penggarap
dilakukan atas dasar yang adil dan agar
terjamin pula kedudukan hukum yang layak
bagi para penggarap itu, dengan menegaskan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik dari
penggarap maupun pemilik.3

Dengan demikian tujuan utama dari
Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil ini
untuk memberikan kepastian hukum
kepada petani penggarap tanah. Hal ini bukan
berarti memberikan perlindungan khusus
kepada penggarap tanah namun untuk
menegaskan hak dan kewajiban baik
penggarap maupun pemilik tanah,
mengingat adanya kecenderungan manusia
untuk memperoleh hak sebanyak-banyaknya
dari perjanjian yang dibuatnya.

Berdasarkan survei pendahuluan di Desa
Waung Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk, diketahui bahwa sebagian besar
anggota masyarakat yang melakukan
perjanjian bagi hasil tetap memakai sistem
lama yaitu mengikuti aturan adat atau
kebiasaan yang berlaku di tempat/desa
tersebut. Dan sangat sulit di pantau
keberadaannya, karena tidak ada dokumen

2 Soedigdo Harjosudarmo, Masalah Tanah di Indone-
sia, (Jakarta, Bharata, 1970) hlm.15

3 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok
Agraria, (Bandung, Citra Aditya Bakti,1993), hlm. 253.
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yang dibuat secara tertulis sebagai bahan
bukti adanya perjanjian bagi hasil dimaksud.

Sebelum dikeluarkan Undang-undang
No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil, di daerah-daerah padat penduduk
seperti pulau Jawa, Madura, dan Bali sudah
mengalami kondisi, dimana jumlah lahan
tersedia tidak sebanding lagi dengan
banyaknya jumlah penggarap. Dalam kondisi
seperti ini penggarap secara terpaksa
menerima semua persyaratan yang diajukan
oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut
sangat memberatkan dan tidak adil.

Di lain pihak, sistem sewa dan sistem
lainnya penggarap jarang sekali mau
melaksanakan, hal itu disebabkan antara lain
penggarap tidak punya modal (uang) untuk
membayar sewa, yang umumnya dibayar
dimuka di samping itu bilamana gagal panen,
maka resiko tidak ditanggung secara
bersama, artinya hanya penggaraplah yang
akan menjadi korban.

Oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil yang
berlangsung dalam masyarakat tidak
sepenuhnya didasari pada negosiasi antara
pemilik dengan penggarap, tetapi lebih
dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan
setempat. Sementara hukum adat sendiri
tidak mengaturnya secara tegas, sehingga
seringkali kedudukan penggarap selalu
dalam posisi yang lemah. Dalam suasana
seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya
pemerasan oleh pihak yang kuat (dalam hal
ini pemilik) terhadap pihak yang lemah yakni
si penggarap.

Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut, karena sangat bertentangan
dengan prinsip yang terkandung dalam
UUPA No. 5 Tahun 1960, yang sama sekali
tidak membenarkan penindasan oleh si kuat
terhadap si lemah. Dan ini juga sangat
bertentangan dengan tujuan nasional yang
ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan
umum bagi seluruh rakyat Indonesia
termasuk kaum petani.

Upaya untuk mendorong pembagian
hasil yang merata dan memperluas

kesempatan kerja, salah satunya adalah
dengan cara melaksanakan ketentuan bagi
hasil atas tanah pertanian secara adil, sehingga
pemilik dan penggarap sama-sama bergairah.
Dengan demikian lapangan kerja di sektor
pertanian akan semakin meningkat.
Berhubungan dengan apa yang telah
diuraikan di atas, maka perlu dilakukan
penelitian yang bersifat yuridis empiris
dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris, dengan maksud dan tujuan
untuk menguraikan bagaimana sesungguh-
nya pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam
prakteknya di Desa Waung Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk  ditinjau dari segi aspek
hukum. Berdasarkan apa yang penulis
uraikan dalam latar belakang permasalahan
tersebut diatas, beberapa rumusan
permasalahan pokok yang akan diteliti oleh
penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:
Apakah perjanjian bagi hasil atas tanah
pertanian  sudah dilaksanakan sesuai aturan
hukum, Faktor-faktor apa yang mem-
pengaruhi  pelaksanaan perjanjian bagi hasil
tanah pertanian.

B.  PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Tanah pertanian Di Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk
Mengenai pelaksanaan perjanjian bagi

hasil tanah pertanian di Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini,
adalah sebagai berikut:

a. Bentuk  Perjanjian Bagi Hasil
Bahwa masyarakat di Desa Waung

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
melakukan perjanjian bagi hasil secara
tidak tertulis yaitu 20 responden (100%).
Bila diperhatikan ketentuan undang-
undang mengenai perjanjian bagi hasil
yaitu yang diatur dalam pasal 3 ayat 1
undang-undang nomor 2 tahun 1960,yang
berbunyi:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik
dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan

F. Hermawan, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian...
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Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan
itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan
selanjutnya dalam undang-undang ini disebut
“Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua
orang,masing-masing dari pihak pemilik dan
penggarap”.

Bahwa semua perjanjian bagi hasil harus
dibuat oleh pemilik dan petani penggarap
sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa
dimana tempat letaknya tanah.yang
bersangkutan dengan dihadiri oleh dua  or-
ang saksi yang masing-masing dari pihak
pemilik tanah dan petani penggarap.
Selanjutnya perjanjian tersebut haruslah
mendapat pengesahan dari camat dan
diumumkan dalam kerapatan desa yang
bersangkutan. Perjanjian tertulis tersebut
dimaksudkan untuk menghindarkan
keragu-raguan yang mungkin akan
menimbulkan perselisihan mengenai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah
pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan
lain sebagainya.

Di Desa Waung Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk perjanjian bagi hasil ini
tidak dibuat secara tertulis, tidak dihadapan
kepala desa dan tidak pula disahkan oleh
camat. Dengan demikian ketentuan yang
berlaku adalah kebiasaan adat setempat.
Perjanjian yang mereka buat didasari atas
kepercayaan yang tinggi diantara mereka
yang membuat perjanjian tersebut. Dalam
masyarakat adat asas kekeluargaan dan rasa
percaya mempercayai sesama mereka masih
cukup kuat,  bahwa dasar paling besar dalam
membuat perjanjian bagi hasil adalah
kepercayaan, yaitu 10 responden  (50%).
Sedangkan tolong menolong 5 responden
(25%), kekeluargaan 3 responden (15%).
Kerukunan 2 responden (10%). Bilamana
telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan
penggarap berarti telah melahirkan suatu
persetujuan, dengan demikian penggarap
sudah boleh menggarap tanah itu.

b. Jangka waktu Perjanjian Bagi Hasil
Salah satu hal yang terpenting dalam

perjanjian bagi hasil adalah masalah jangka
waktu yaitu untuk berapa lama suatu
perjanjian dapat  berlangsung. Di Desa
Waung Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk, dari hasil penelitian  diketahui
para pihak juga tidak menentukan jangka
waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian
tersebut.4

Dengan demikian perjanjian bagi
hasil ini dapat berakhir sewaktu-waktu bila
terjadi sesuatu hal yang menyebabkan
retaknya hubungan antara pihak petani
pemilik tanah pertanian dengan petani
penggarap. Tentu saja akan merugikan
pihak petani penggarap karena dia tidak
dapat mengusahakan tanahnya dengan
maksimal. Sedangkan dalam pasal 4 ayat
1 undang-undang nomor 2 tahun 1960
disebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang
dinyatakan didalam surat perjanjian tersebutpada pasal
3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu
adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi
tanah-kering sekurang kurangnya 5 (lima) tahun.”

Jadi lama waktu perjanjian bagi hasil
tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun, dan untuk tanah kering sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun.  Ketentuan ini
diperlukan untuk tanah-tanah yang
dikuasai oleh perusahaan, tetapi ada juga
manfaatnya bagi petani perorangan yang
melaksanakan sistem bagi hasil diantara
Warga kerabat.5

c. Pembagian Hasil Dalam Perjanjian
Bagi Hasil
Adapun jenis sistem perjanjian bagi

hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa
Waung adalah:

4 Wawancara Pribadi Bp. Alfin Shobaruddin, Kepala
Dusun Santren Desa Waung, Tanggal 11 Oktober
2012

5 Ibid, hal. 27
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1. Untuk tanaman padi, sistem
perimbangan bagi hasilnya adalah
maro atau 1:1. Maksudnya satu
bagian untuk pemilik tanah, dan
satu bagian untuik penggarap.

2. Untuk tanaman palawija sistem
perimbangan bagi hasilnya adalah
mertelu atau 1:2. Maksudnya satu
bagian untuk pemilik tanah, dan
dua bagian untuk penggarap.

3. Untuk tanaman sayur-sayuran,
sistem perimbangan sama dengan
tanaman palawija, yaitu mertelu atau
1:2.

Dalam melakukan perjanjian bagi
hasil tanah pertanian terlihat lebih banyak
menggunakan sistem maro (1:1) yaitu 14
responden (70%). Sedangkan yang
menggunakan sistem mertelu (1:2) yaitu
6 responden (30%). Hal ini dikarenakan
para pihak lebih cenderung memilih
menanam padi dari pada palawija
maupun sayuran. Dalam perjanjian bagi
hasil di Desa Waung kecamatan Baron
kabupaten Nganjuk, yang dibagi yaitu hasil
panen setelah dikurangi ‘ derepan” atau
upah potong tanaman.6

Menurut undang-undang bagi hasil,
untuk besarnya bagian masing-masing
antara pemilik tanah dan penggarap,
disebutkan dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-
undang nomor 2 tahun 1960 bahwa :

“Besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak
penggarap dan pemilik untuk tiap tiap Daerah
Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala
Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan,
dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah,
kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum
dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-
ketentuan adat setempat.”

Sedangkan berdasarkan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan
undang-undang nomor 2 tahun 1960

tentang perjanjian bagi hasil, pasal 4 ayat
(1) Besarnya bagian hasil tanah ialah:

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan
1 (satu) bagian untuk pemilik bagi
tanaman padi yang ditanam di
sawah;

2. 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 lading kering.

Jadi dari uraian diatas dapat kita lihat
bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk,
sudah dilaksanakan sesuai dengan
undang-undang nomor 2 tahun 1960
tentang perjanjian bagi hasil.

Sedangkan untuk hasil yang dibagi,
tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2)
intruksi presiden tersebut yang
menyebutkan bahwa hasil yang dibagi
ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah
dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul
bersama seperti benih, pupuk, tenaga
ternak, biaya menanam,biaya panen dan
zakat. Karena di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk yang dikatakan
hasil bersih adalah hasil panen setelah
dikurangi biaya “derep” atau biaya panen/
pemotongan tidak termasuk biaya benih,
pupuk,tenaga ternak, biaya menanam dan
zakat.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi
hukum adalah sebagai sarana pengatur
kehidupan masyarakat, hukum dapat
berfungsi sebagai sarana pengendalian
sosial, sarana untuk memperlancar proses
interaksi sosial dan sarana pembaharuan,
oleh karena hukum mengatur bagian-
bagian tertentu dari bidang-bidang
kehidupan sosial, ekonomi dan politik.7

Memperhatikan pendapat Soerjono
diatas, bahwa salah satu fungsi hukum

6 Wawancara Pribadi Bp. Alfin Shobaruddin, Kepala
Dusun di Desa Waung, Tanggal 11 Oktober 2012

7 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan
Kepatuhan Hukum, edisi pertama, CV. Rajawali,
Jakarta, 1982, hal. 271

F. Hermawan, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian...
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adalah sebagai sarana pengatur kehidupan
masyarakat, maka dengan adanya undang-
undang nomor 2 tahun 1960 tentang
perjanjian bagi hasil (tanah pertanian),
diharapkan masyarakat bisa menerapkan
undang-undang tersebut dalam setiap
pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan Uraian diatas, dapat kita
lihat bahwa undang-undang nomor 2
tahun 1960 tentang bagi hasil masih sulit
untuk diterapkan dalam masyarakat di
Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk. Undang-undang bagi hasil ini
tidak berjalan dan sebagian petani di Desa
Waung Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk sama sekali tidak mengetahui
adanya undang-undang bagi hasil
pertanian tersebut. Masyarakat hanya
tetap menggunakan hukum adat dalam
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanah Pertanian
Menurut Soerjono Soekanto dan

Mustafa Abdullah bahwa suatu kaidah
hukum atau peraturan tertulis benar-benar
berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan
kepada paling sedikit ada empat faktor yaitu:

a. Kaidah hukum atau peraturan itu
sendiri

b. Petugas yang menegakkan atau
menetapkan

c. Fasilitas yang dikerjakan akan dapat
mendukung pelaksanaan kaidah
hukum

d. Warga masyarakat yang terkena ruang
lingkup peraturan tersebut.8

Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tanah pertanian di Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
adalah:

A. Faktor petugas yang menegakkan-
nya
Sosialisasi yang optimal kepada seluruh

target aturan hukum itu bahwa tidak
mungkin penduduk atau warga masyarakat
secara umum, mampu mengetahui
keberadaan aturan hukum dan substansinya,
jika aturan hukum tidak disosialisasikan
secara optimal. Meskipun sudah ada UU No.
2 Tahun 1960   tentang perjanjian bagi hasil
tanah pertanian, namum demikian sosialisasi
belum dilakukan oleh kepala dan perangkat
desa waung kecamatan baron kabupaten
nganjuk,9

Hal ini bisa dilihat pada tabel 2 diatas
dimana pengetahuan masyarakat tentang
undang-undang nomor 2 tahun 1960 masih
kurang, hanya sebagian kecil yang
mengetahui adanya undang-undang bagi
hasil tersebut. Dari 20 (dua puluh) responden,
15 (lima belas) orang menyatakan tidak tahu,
dan 5 (lima) orang menyatakan tahu tentang
undang-undang bagi hasil.

Temuan seperti tersebut diatas sangat
bertolak belakang dengan apa yang
diinstruksikan oleh presiden RI melalui Inpres
No. 13 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (4)
menegaskan bahwa penertiban dan
peningkatan pelaksanaan UU No. 2 Tahun
1960 dilakuakan dengan menyelenggarakan:

a. Penyuluhan secara terencana, teratur,
intensif dan berkesinambungan kepada
para petani penggarap, pemilik tanah
maupun seluruh masyarakat desa.

b. Pengendalian dan pengawasan secara
efektif dan efisien terhadap pelaksanaan
UU No. 2 Tahun 1960.

B. Faktor Masyarakat
Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

tanah pertanian didesa waung kecamatan
baron kabupaten nganjuk, masyarakat petani
masih berpedoman pada kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku sejak lama.

8 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi
Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta; Rajawali, 1982)
hal. 14

9 Wawancara Pribadi Bp. Sunaryo, Staf Urusan
Pemerintahan Desa Waung, Tanggal 11 Oktober
2012



97

Masyarakat masih menggunakan hukum
adat sebagai acuan untuk melaksanakan
perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal
tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan
oleh salah satu aparat desa, bahwa masyarakat
menganggap bahwa adat istiadat dan budaya
sebagai bagian dari kehidupan.10

Melihat kenyataan ini, jelas tidak
mengherankan apabila masyarakat belum
pernah mendengar atau mengetahui
mengenai keberadaan UU No. 2 Tahun 1960
tentang perjanjian bagi hasil, diketahui bahwa
masyarakat khususnya, 15 responden (75%)
telah merasa cukup dengan sistem bagi hasil
yang ada sebagaimana ketentuan yang
berlaku selama ini di masyarakat dan 5
responden (25%) menyatakan seandainya
undang-undang bagi hasil itu ada dan
diberlakukan, maka mereka tidak serta merta
mau melaksanakan, sebelum mengetahui apa
isi dari undang-undang tersebut dan tentu
mana yang lebih menguntungkan, jika
dibanding dengan ketentuan yang selama ini
mereka pergunakan.

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil
tanah pertanian di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk, para pemilik
tanah pertanian atau juragan dengan petani
penggarap tidak  pernah menghadirkan
saksi.11 Baik itu saksi dari petani pemilik
tanah maupun saksi dari pihak petani
penggarap.

Sebenarnya kehadiran saksi adalah
untuk menguatkan perjanjian bagi hasil
tanah pertanian yang telah disepakati oleh
para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek
pelaksanaannya di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk, hal itu tidak
pernah dilaksanakan.

Sedangkan menurut Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1960 Pasal  3 Ayat 1 berbunyi:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik
dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan
Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan
itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan
selanjutnya dalam undang-undang ini disebut
“Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang,
masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Dengan demikian  perjanjian bagi hasil
tanah pertanian di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk yang tidak
menghadirkan  dua orang orang saksi tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1960 Pasal  3 Ayat 1.

C. PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian berjudul “Pelaksanaan
perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Studi
di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk) mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil
tanah pertanian di Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
yaitu:
a. Untuk tanaman padi sistem

perimbangan bagi hasilnya adalah
maro atau 1:1 maksudnya satu
bagian untuk pemilik tanah, satu
bagian untuk penggarap. Untuk
tanaman palawija sistem
perimbangannya adalah 1:2 atau
mertelu, maksudnya satu bagian
untuk pemilik dan dua bagian untuk
penggarap. Sedangkan hasil yang
dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil
panen setelah dikurangi upah potong
tanaman.  Hal tersebut tidak sesuai
dengan Instruksi Presiden  Nomor
13 Tahun 1980 tentang pedoman
pelaksanaan undang-undang bagi
hasil Nomor 2 Tahun 1960 pada pasal
4 ayat (2), yang menyebutkan bahwa
hasil yang dibagi ialah hasil bersih,
yaitu hasil kotor sesudah dikurangi
biaya-biaya yang harus dipikul
bersama seperti benih, pupuk, tenaga

1 0 Wawancara Pribadi Bp. Sunaryo, Staf Urusan
Pemerintahan Desa Waung, Tanggal 11 Oktober
2012

1 1 Wawancara Pribadi Bp. Alfin Shobaruddin, Kepala
Dusun Santren Desa Waung, Tanggal 11 Oktober
2012
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ternak, biaya menanam, biaya panen
dan zakat.

b. Perjanjian bagi hasil yang dijalankan
di Desa Waung Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk, tidak pernah
menentukan jangka waktunya.
Sehingga nanti di kemudian hari bila
ada masalah antara kedua belah pihak,
perjanjian bagi hasil ini dapat berakhir.
Pemutusan Perjanjian bagi hasil tanah
pertanian antara pemilik dan petani
penggarap, yang dilakukan secara
sepihak apabila kemudian terjadi
sengketa maka hal ini biasa
diselesaikan secara musyawarah
antara kedua belah pihak. Hal tersebut
di atas menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk, masya-
rakat hanya berpedoman pada
kebiasaan-kebiasaan dan rasa saling
percaya.

c. Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil
masyarakat melakukan dengan cara
lisan, tidak ada saksi dan tidak
dilakukan dihadapan Kepala Desa.
Dengan demikian UU Nomor 2 Tahun
1960 tidak dilaksanakan oleh
masyarakat di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian di Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk yaitu:
a. Faktor petugas yang menegakkannya,

tidak ada sosialisasi Undang-undang
nomor 2 Tahun 1960 tentang
perjanjian bagi hasil kepada
masyarakat.

b. Faktor masyarakat, dimana
masyarakat di Desa penelitian telah
merasa cukup apabila mengikuti adat
kebiasaan tentang perjanjian bagi hasil
yang selama ini mereka lakukan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, saran-saran dari peneliti adalah
sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat Desa Waung Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk, maka
perangkat desa harus aktif mengadakan
penyuluhan hukum tentang setiap
peraturan. Perangkat Desa Waung
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk,
sebaiknya melakukan koordinasi atau
kerjasama dengan pihak kecamatan dan
menghubungi suatu instansi yang pal-
ing berwenang dalam masalah ini.
Seperti Kantor Pertanian yang
mengadakan penyuluhan hukum yang
berkaitan dengan masalah tanah
pertanian. Hal tersebut juga dapat
dilakukan terhadap masalah-masalah
lainnya.

2. Perangkat desa harus proaktif dalam
mencari tahu atau mendapatkan
informasi tentang hal-hal yang baru,
setelah itu masih harus segera
menginformasikan kepada masyarakat
desa. agar pembagian hasil tanahnya
antara pemilik dan penggarap dilakukan
atas dasar yang adil dan agar terjamin
pula kedudukan hukum yang layak bagi
para penggarap itu, dengan menegaskan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik
dari penggarap maupun pemilik.
Dengan demikian diharapkan agar
masyarakat menyadari bahwa selain
mematuhi hukum adat, mereka juga
harus mematuhi peraturan lainnya yang
berkaitan dengan perjanjian bagi hasil,
sehingga undang-undang tentang bagi
hasil pertanian ini dapat diterapkan.
Agar masyarakat desa tidak ketinggalan
informasi. Tidak hanya tentang UU No.
2 Tahun 1960 tetapi juga untuk hal-hal
yang lain.
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