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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah adalah sumber daya alam terpenting sekarang ini. Tanah 

memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai 

kehidupan. Antara lain adalah sebagai tempat membangun rumah tinggal, dari 

tanah dapat menghasilkan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya 

yang bersifat primer. 

Tanah biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. 

Tanah berasal dari istilah agraria dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros 

(Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti tanah 

atau sebidang tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, 

persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk 

pertanian.
1
 

Dalam lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang 

disebut permukaan. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu: 

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum”. 
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Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 

UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu : 

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap; 

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang; 

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara. 

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf h UUPA, yang meliputi Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak 

Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur 

dalam UUPA yang bersifat sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan 

akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasaan dan 

bertentangan dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat 

dihapuskan, yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan.
2
 

Masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum bisa 

memaksimalkan penggunaan tanah pertanian. Dalam kenyataannya di tengah-

tengah masyarakat, masih saja terdapat penduduk yang tidak mempunyai 

tanah, sehingga dalam mencari nafkah hidupmenawarkan tenaganya kepada 

orang lain untuk mengerjakan sawah atau tanah pertanian.
3
Orang yang 

mengerjakan tanah disebut penggarap. Hal tersebut menjadi ironi tersendiri 

dikarenakan sebagai negara agraris, mayoritas masyarakat Indonesia 

mempunyai  mata pencaharian sebagai petani. 
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Berdasarkan Pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dimaksud Petani adalah orang yang 

pekerjaan utamanya mengelolah tanah pertanian. Bagi petani tanah 

menempati  kedudukan yang paling penting karena mempunyai peranan 

pokok bagi  kehidupan sehari-hari. 

Dalam mengelola tanah pertanian atau sawah, antara pemilik tanah 

dengan penggarap melakukan kerjasama dengan suatuperjanjian.Pengertian 

perjanjian diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 menyebutkan, bahwa: 

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, 

mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih”. 

 

Perjanjian yang sering digunakan merupakan perjanjian bagi hasil. 

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik tanah 

pertanian dengan pihak lain sebagai penggarap, dimana penggarap 

diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya menurut 

imbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
4
 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

(Tanah Pertanian) dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk 

mengatasi hal tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 

sebagai berikut: 

“perjanjian bagi hasil ialahPerjanjian dengan nama apa pun juga yang 

diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan 

hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut 
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“penggarap” - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan 

oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas 

tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. 

 

Pada awalnya perjanjian bagi hasil ada sebagai wujud tolong-

menolong. Dengan asas tolong-menolong, penggarap bisa memperoleh bagian 

atas keuntungan hasil pengelolahan tanah walaupun tidak memiliki tanah. 

Akan tetapi dalam prakteknya, kerjasama tolong menolong itu ternyata tidak 

bisa terus dipertahankan, karena pada umumnya jumlah calon penggarap jauh 

lebih besar dibandingkan jumlah tanah yang tersedia.
5
 Akibatnya seringkali 

terjadi kondisi dilematis, dimana penggarap terpaksa menerima syarat-syarat 

perjanjian yang merugikan. 

Penelitian ini mengambil contoh studi kasus di Kecamatan Jepara. 

kecamatan Jepara terletak di timur ibukota Kabupaten Jepara, dengan batas-

batas: 

Sebelah Timur  : Kecamatan Tahunan 

Sebelah Barat   : Laut Jawa 

Sebelah Utara   : Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Mlonggo 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Tahunan 

Kecamatan Jepara terdiri dari 16 desa, potensi sektor pertanian yaitu 

tanaman padi menjadi sektor andalan. Luas lahan sawah di Kecamatan Jepara 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Luas Lahan Sawah Kecamatan Jepara 

Desa Luas Lahan Sawah (Ha) 

001 Karangkebagusan 52,787 

002 Demaan  8,000 

003 Bulu - 

004 Kauman 1,000 

005 Panggang - 

006 Potroyudan - 

007 Bapangan 2,000 

008 Saripan - 

009 Jobokuto - 

010 Ujungbatu 0,500 

011 Pengkol - 

012 Mulyoharjo 102,000 

013 Kuwasen 26,670 

014 Bandengan 127,850 

015 Wonorejo 12,000 

016 Kedungcino 76,712 

Jumlah 409,519 

Sumber: Data Kecamatan Jepara Dalam Angka 2017 
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Tanaman padi merupakan penyumbang terbesar perekonomian 

masyarakat di Kecamatan Jepara.Tanaman padi merupakan komoditas yang 

sangat menguntungkan apabila ditanam, karena tanaman padi merupakan 

makanan pokok sehingga permintaannya selalu ada. Hal tersebut mendorong 

para petani di Kecamatan Jepara untuk menanam padi dibandingkan dengan 

komoditas pertanian yang lain seperti palawija. Pada tahun 2017 hasil 

produksi tanaman padi di Kecamatan Jepara dari luas panen 734 Ha 

mengahasilkan 4.325,00 ton. Luas panen dan produksi padi dan palawija 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija 

Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

Padi Sawah 734 4,325.00 

Jagung  195 158.30 

Ubi kayu 40 1,171.00 

Kacang Tanah 43 66.70 

 Sumber: Data Kecamatan Jepara Dalam Angka 2017 

Desa Bandengan, Desa Mulyoharjo dan Desa Kedungcino dipilih 

sebagai daerah penelitian karena memiliki sawah yang luas dan sebagian 

besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh 

tani.Petani di Kecamatan Jepara dalam mengerjakan tanah pertanian atau 



 

7 

 

sawah masih ada yang menerapkan pola bagi hasil. Pembagian imbangan bagi 

hasil sawah menggunakan sistem maro atau mertelu. 

Maroartinya 1/2 untuk petani pemilik sawah dan petani penggarap 

apabila biaya pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung bersama-sama oleh 

kedua belah pihak. Mertelu artinya 1/3 untuk petani pemilik sawah (apabila 

pemilik tanah bermodalkan tanah pertanian saja) dan 2/3 untuk petani 

penggarap (benih, pupuk, serta lain-lainnya ditanggung oleh penggarap). 

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Jepara dilakukan 

secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara tertulis harus dibuat 

dihadapan pihak-pihak yang berwenang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 

2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan mengenai syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian bagi hasil yaitu: 

1. Perjanjian harus dibuat oleh para pihak; 

2. Harus dibuat tertulis dihadapan Kepala Desa; 

3. Harus disaksikan dua orang, masing-masing dari kedua pihak 

tersebut; 

4. Harus disaksikan oleh Camat setempat. 

Perjanjian secara tertulis dan lisan sama-sama dapat menyebabkan 

timbulnya perselisihan apabila salah satu pihak tidak menepati perjanjian yang 

telah dibuat dan disepakati. Akan tetapi dalam perjanjian yang dibuat secara 

tertulis terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Bandengan Kecamatan 

Jepara, seorang pemilik sawah bernama Rastam memiliki sawah seluas 2.044 

m² terletak di desa Bandengan. Karena suatu sebab Rastam tidak dapat 
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mengerjakan sawahnya sendiri. Oleh sebab itu, Rastam memperkenankan 

orang lain untuk mengerjakan sawahnya. 

Sawah Rastam dikelola oleh Karmat, perjanjian dibuat secara tertulis. 

Salah satu isi dari perjanjian yang dibuat mengenai jangka waktu kerjasama 

bagi hasil yang dilakukan selama 3 tahun. Baru berjalan 2 tahun terjadi 

penurunan hasil panen. Oleh sebab itu, Rastam menyewakan sawah yang 

sedang di garap Karmat kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Karmat. 

Rastam telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama sebelum 

berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Rastam telah melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal 

tersebut merugikan bagi pihak penggarap yaitu Karmat. Perjanjian dibuat 

secara tertulis dihadapan Kepala Desa sehingga terdapat perlindungan hukum 

bagi kedua belah pihak. 

Sebagian besar pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Jepara 

dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Perjanjian secara lisan dibuat 

tanpa disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal tersebut 

mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan. 

Permasalahan lain yang sering terjadi dalam kerjasama bagi hasil yaitu 

imbangan pembagian bagi hasil kurang menguntungkan bagi salah satu pihak 

atau besarnya imbangan pembagian yang diterima tidak sebanding dengan 

tenaga yang telah dikeluarkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan 

mengkaji lebih dalam mengenai : “Kedudukan Penggarap Dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Antara Pemilik Tanah 

dengan Penggarap di Kecamatan Jepara”. 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi di 

Kecamatan Jepara? 

2. Bagaimana Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi di Kecamatan Jepara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanaman padi di Kecamatan Jepara. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji terhadap solusi dalam menyelesaikan 

sengketa perjanjian bagi hasil jika terjadi wanprestasi. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan bahwa hasil penelitian kelak 

dapat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.Diharapkan 

dapatmemberikan masukan kepada instansi yang berkaitan dengan tanah 

pertanian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuankhususnya 

dalam bidang hukum perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat 

memberikan pemikiran dan pemasukan kepada: 

a. Bagi masyarakat akan dapat lebih mengetahui tentangpelaksanaan 

perjanjian bagi hasil khususnya pada tanaman padi. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pemerintah dalam menentukan undang-undang perjanjian bagi hasil. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan dapat memberikan gambaran yang lengkap 

dalam hal proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan maka skripsi ini penulis sajikan 

dengan sistematika sebagi berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pendahuluan Bab ini berisi 5 (lima) sub bahasan, yaitu Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 4 

(empat) sub pokok bahasan, yaitu Tinjauan Umum Perjanjian, Pengertian 

Perjanjian Bagi hasil, Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang 

No. 2 Tahun 1960 dan Wanprestasi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi Metode Penelitian yang meliputi Metode 

Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, Metode Analisis 

Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang 

merupakan menguraikan inti dari skripsi tentang Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, Bagi Hasil Tanaman Padi di Kecamatan Jepara, Wanprestasi 

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi di Kecamatan Jepara 

dan Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Bagi Hasil Tanaman Padi di Kecamatan Jepara. 

BAB V : PENUTUP DAN SARAN 

Bab ini adalah Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari Penulis. 


