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Kata kunci : Bagi Hasil Pertanian Sawah 

 

Salah satu produk hukum yang dapat diharapkan bisa mendorong 

tercapainya masyarakat adil dan makmur adalalah Undang-Undang No 2 Tahun 

1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-Undang ini mengatur bagi 

hasil untuk kalangan petani pemilik dengan petani penggarap, yang diharapkan 

dapat terjalin suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, 

berkaitan dengan penelitian ini pula penulis mengkhususkan sistem bagi hasil 

pertanian sawah. Undang-Undang No 2 Tahun 1960 memandang perlunya suatu 

sistem untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang dilakukan 

antara pemilik, yaitu orang atau badan yang berdasarkan sesuatu hak menguasai 

tanah dan petani, yaitu orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak 

mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah 

untuk pertanian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, (2) Apa saja kendala yang dihadapi pemilik tanah dan 

penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen 

Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang, (3) Bagaimanakah cara 

menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui lebih jelas tentang 

pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, (2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemilik dan 

penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

Data yang dikumpulkan melalui data primer (wawancara dan observasi) dan data 

sekunder (dokumentasi). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Selain itu digunakan pula beberapa 

data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang 

dibutuhkan. 

Hasil dari penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian ini 

adalah: (1) Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan 

sistem maro dan mertelu yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan 

penggarap sawah bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian, (2) faktor-

faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 
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2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Masyarakat tidak 

mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-

undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas 

yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat 

pendidikan. 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Ditujukan kepada pemilik tanah dan 

penggarap sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen jangan 

dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai 

kekuatan hukum, (2) Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 

sebaiknya perangkat Desa Bumen bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan 

Dinas Pertanian dan Kelautan Jawa Tengah untuk lebih banyak lagi mengadakan 

penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang 

Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai 

seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan setiap orang dikarenakan 

kehidupannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup di 

atas tanah dan memperoleh bahan pangan guna memenuhi kebutuhan dengan cara 

mendayagunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan 

peperangan karena setiap orang ataupun bangsa-bangsa yang tamak akan 

kekuasaan ingin sekali menguasai tanah milik orang atau bangsa lain dikarenakan 

banyaknya manfaat tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 

Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan kalau mereka 

dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yang dimilikinya. Setiap orang akan 

dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta 

kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat. 

Negara Indonesia terdiri dari perairan dan daratan yang merupakan 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan banyak memberikan kekayaan serta 

kenikmatan yang tidak ternilai harganya bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang bumi, air dan 

kekayaan Indonesia yaitu pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan 

kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, 

sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat”. Hal ini dapat didefinisikan bahwa pemilik dan penggunanya 

dapat menggunakannya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 

17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 

derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur 

timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. 

Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, 

sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil 

antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau 

itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi. 

Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi negara Indonesia dapat juga 

disebut negara agraris dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi dari wilayah yang 

sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah 

tersebut. Di Pulau Jawa banyak sekali orang yang sangat memerlukan tanah, 

sedangkan di luar Pulau Jawa masih banyak tanah atau lahan yang menantikan 

kedatangan penduduk guna mendayagunakan tanah tersebut. Pemerasan-

pemerasan tanah sering kita ketahui di Pulau Jawa, akan tetapi di luar Pulau Jawa 

banyak sekali kita temukan tanah yang masih perawan, terlantar dan tidak 

mendapat pemeliharaan sebagaimana mestinya. 

Menurut Iwan Nurdin, sebagian penduduk desa di Pulau Jawa adalah 

petani dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 

juta RTP di Pulau Jawa adalah petani tak bertanah atau buruh tani. Apabila 
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dihitung secara menyeluruh, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia 

adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari 

keluarga petani subsisten. (http://.gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/05/ 

siapa-peduli-nasib-buruh-tani/). 

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, 

berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya yang 

terjadi pada masyarakat di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten 

Semarang, dimana mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan 

juga sebagai penggarap sawah (buruh tani) milik orang lain. 

Dalam hal meningkatkan  produksi tanah pertanian, dapat diselenggarakan 

atau dikerjakan secara efektif oleh pemilik tanah pertanian yang secara langsung 

ikut dalam proses produksi, dengan mencegah cara-cara pemerasan dalam 

lapangan agraria dari organisasi-organisasi perseorangan yang bersifat monopoli. 

Pasal 10 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa: “Setiap orang atau badan 

hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan 

mencegah cara-cara pemerasan”. 

Dalam bagi hasil pertanian sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan 

utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek 

dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga 

tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subyek dari bagi hasil 

pertanian sawah adalah pemilik tanah dan penggarap sawah. 

http://.gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/05/%20siapa-peduli-nasib-buruh-tani/
http://.gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/05/%20siapa-peduli-nasib-buruh-tani/
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Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil pertanian 

sawah yang terkandung asas umum menurut hukum adat adalah pihak penggarap 

tanah harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah sawah. Pemilik 

tanah mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari tanah 

dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan 

bahwa hasil pertanian sawah tersebut akan dibagi bersama. 

Pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang berdasarkan rasa saling percaya serta 

merupakan wujud dari tolong menolong sesama warga. Menurut Hardjosudarmo 

(1970: 63) pada aspek sosialnya hubungan bagi hasil seperti ini bersifat menolong 

dan membantu. Sifat tersebut terbukti dari: 

1. Pemilik sawah sebenarnya  mampu menggarap sendiri tanah yang dimiliki. 

2. Dilepaskannya keinginan menggarap sendiri tanahnya yang sesungguhnya 

lebih memberi untung. 

3. Ditinjau dari segi keutuhan sosial dalam ikatan yang baik, hal ini sesuai dengan 

struktur kehidupan sosial-ekonomi di negara Indonesia dengan kepribadian 

tolong-menolong dan gotong-royong. 

 

Perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang dilakukan oleh masyarakat ini 

dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis 

melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja. Bagi hasil pertanian 

sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dilihat dari 

segi ekonomis dengan cara memperduai atau maro (bahasa jawa) dan sepertiga 

atau mertelu (bahasa jawa) yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain 

untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu 

harus memberikan sebagian yaitu separuh kalau memperduai atau maro, dan 

sepertiga kalau mertelu (Wignodirejo, 1995: 211). 
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Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, pemilik tanah 

menjalankan fungsi sebagai pengelola. Pemilik tanah jarang sekali mengerjakan 

pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang 

menjanjikan keuntungan besar walupun dengan modal yang besar. Tanah sawah 

yang mereka miliki disewakan atas dasar bagi hasil. Hasil sewa bagi hasil tersebut 

berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Keberadaan buruh tani di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, 

Kabupaten Semarang dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak 

memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan 

tanah dijadikan sebagai dasar penentuan status sebagai buruh tani. Namun perlu 

ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah 

tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini 

pemilik tanah. 

Di desa ini, buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada 

tanah pertanian milik orang lain. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan 

upah harian maupun musiman. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada 

pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk pemilik tanah. Buruh tani 

dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil 

(maro). 

Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Bumen, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut. 
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1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 

2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap 

(pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja). 

2. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 

apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya 

keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah 

pihak). 

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi 

hasil pertanian sawah tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul 

biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati 

perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa 

dirugikan. 

Bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, 

Kabupaten Semarang, dilakukan dengan menggunakan sistem memperduai 

(maro) atau sepertiga (mertelu). Masalah yang biasanya timbul adalah penipuan 

dari pihak penggarap terhadap pemilik tanah. Penipuan yang dimaksud adalah 

pihak pemilik tanah sering ditipu oleh pihak penggarap sawah saat membeli 

pupuk dan bibit pertanian. Pihak penggarap biasanya meminta uang di atas harga 

standar, dalam arti pihak penggarap berbohong kepada pemilik tanah atas  harga 

bibit dan pupuk tersebut guna keuntungan sepihak. Sebagai contoh, pihak 

penggarap meminta sejumlah uang kepada pemilik tanah guna membeli  obat 

pertanian. Akan tetapi, harga obat pertanian tersebut ternyata harganya lebih 

murah. Cukup jelas dalam hal ini penggarap sawah mendapat keuntungan dari 
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hasil penipuan terhadap pemilik sawah. Pemilik tanah harus waspada pada masa-

masa seperti ini agar tidak dirugikan oleh pihak penggarap.  

Masalah selanjutnya yang datang dari pihak penggarap adalah pada masa-

masa menjual hasil panen. Dalam menjual hasil panen, pihak penggaraplah yang 

mempunyai hak untuk menjual hasil panen ke pembeli, karena pihak penggarap 

yang menanam tanaman sampai layak di panen. Pihak penggarap biasanya 

melakukan penipuan terhadap pemilik tanah atas haknya dalam menjual hasil 

panen. Pihak penggarap berbohong atas hasil panen yang laku terjual kepada 

pemilik tanah. Jadi, dalam hal ini pihak pemilik tanah dirugikan dan pihak 

penggarap mendapat keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, biasanya pemilik tanah 

ikut menyaksikan transaksi jual beli hasil panen ini agar tidak terdapat adanya tipu 

muslihat yang dilakukan pihak penggarap sawah.  

Dalam mengerjakan tanah pertanian, terkadang ada juga pihak penggarap 

sawah yang seenaknya sendiri atau tidak sungguh-sungguh dalam merawat 

tanaman. Sebagai contoh, tanaman sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi  

pihak penggarap tidak memberikan pupuk, sehingga tanaman berakibat layu 

ataupun mati. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai 

sebagai seorang petani. Oleh karena itu, tanaman terkadang tumbuh tidak subur 

ataupun mati sebelum masa panen. Pihak pemilik tanah sangat dirugikan apabila 

terjadi hal-hal semacam ini karena kualitas hasil panen akan buruk. 

Di sisi lain, pihak penggarap biasanya tidak dirugikan, akan tetapi 

terkadang ada masalah tetapi itupun kecil. Masalah yang terkadang muncul adalah 

pembagian hasil panen  yang tidak adil di saat  hasil panen terjual murah. Hasil 
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panen terkadang tidak laku di pasaran sehingga terjual murah. Saat masa-masa 

seperti ini, dalam bagi hasil memperduai (maro) biasanya pemilik tanah meminta 

uang ganti rugi semua yang telah dikeluarkan kemudian sisanya baru dibagi dua 

dengan pihak penggarap. Hal ini terjadi karena pihak pemilik tanah merasa sudah 

mengeluarkan dana yang cukup besar dalam pembibitan, pemupukan dan 

pengobatannya. Dalam hal ini pihak penggarap sangat dirugikan oleh pihak 

pemilik tanah, akan tetapi hal ini tidak sering terjadi karena dalam menanam 

tanaman biasanya saat panen petani untung walaupun cuma sedikit. 

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa 

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. 

 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik tanah dan pihak penggarap 

dalam melaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang? 

3. Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil 

pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten 

Semarang? 
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C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.  

2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik tanah dan 

pihak penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

3. Mengetahui cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil 

pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten 

Semarang. 

 

D.Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum agraria dalam 

kaitannya dengan tanah pertanian. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa 
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Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang pada khususnya 

mengenai bagi hasil pertanian sawah. 

b. Bagi pemerintah daerah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah 

dalam menentukan Undang-Undang khususnya tentang bagi hasil 

pertanian sawah.  

c. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi 

pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah.  

E. Batasan Istilah 

Batasan operasional atau penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas 

beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang 

dimaksudkan antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi hasil pertanian 

Bagi hasil pertanian adalah suatu bentuk kerja sama bidang pertanian yang 

dilakukan pemilik tanah dan penggarap sawah, dimana pemilik tanah memberikan 

tanggung jawab kepada penggarap sawah guna mengolah tanah pertanian 

miliknya untuk ditanami tanaman seperti padi, sayuran, dan sejenisnya untuk 

memperoleh keuntungan bersama. Dalam hal ini, pemilik tanah hanya 

memberikan modal kepada penggarap sawah dan penggarap sawah mempunyai 

tugas menanam serta merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan dapat 

dipanen dengan hasil yang maksimal. 
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2. Pertanian sawah 

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik dapat 

ditanami tanaman oleh petani. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan 

bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mempunyai 

tekstur tanah yang subur guna pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman tumbuh 

dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pertanian 

sawah, petani ingin memperoleh keuntungan dari hasil panen pertanian.  
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Umum Tentang Tanah 

1. Pengertian tanah 

Ada beberapa pengertian mengenai tanah. 

a. Menurut Soil Survey Staff menyatakan bahwa tanah merupakan benda 

alam yang tersusun dari padatan, cairan dan gas, yang menempati 

permukaan daratan, menempati ruang dan mempunyai horison atau lapisan 

yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari suatu proses 

penambahan, kehilangan, pemindahan dan transformasi energi dan materi, 

atau berkemampuan mendukung tanaman berakar di dalam suatu 

lingkungan alam (http://menarailmuku.blogspot.com/2013/01/pengertian-

dan-jenis-tanah-beserta.html?m=1). 

b. Menurut pasal 4 UUPA ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: “atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 

Effendi Perangin menyatakan hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-

peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur 

hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan 

hubungan-hubungan yang konkret (Santoso, 2005 : 11). 
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Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16. Jo. Pasal 53 UUPA, 

yang dikelompokkan dalam 3 bidang yaitu: 

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap. 

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku 

dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas 

tanah ini adalah Hak Milik, Hak Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. 

b. Hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan oleh 

undang-undang. Hak semacam ini macamnya belum ada. 

c.  Hak atas tanah yang bersifat sementara. 

Yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara, dalam waktu yang 

singkatakan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, 

mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan UUPA. Macam-macam hak 

atas tanah ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak 

Sewa Tanah Pertanian. 

Dari segi asalnya, tanah dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 

a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang bersifat dari 

negara. Contoh: Hak Guna Usaha, Hak Milik, Hak pakai Atas Tanah 

Negara, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara. 

b. Hak atas tanah yang bersifat skunder, yaitu hak atas tanah yang berasal 

dari pihak lain. Contoh: Hak Gadai, Hak Bagi Hasil, Hak Menumpang, 

Hak Sewa Tanah Pertanian, dan lain-lain. 
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Dalam transaksi tanah obyeknya bukanlah tanah, tetapi mempunyai 

hubungan dengan tanah. Dalam adat dikenal transaksi-transaksi yang ada 

hubungannya dengan tanah adalah sebagai berikut: 

a. Bagi hasil maro atau mertelu (bahasa jawa) adalah apabila pemilik tanah 

memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan 

perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian hasil 

tanahnya kepada pemilik tanah. 

b. Sewa adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan 

tanahnya atau tinggal ditanahnya dengan membayar dengan perjanjian yang 

telah ditentukan. 

c. Tanggungan adalah apabila seseorang yang hutang kepada orang lain berjanji 

kepada yang memberi pinjaman, bahwa ia selama belum bisa melunasi 

hutangnya tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya, kecuali dengan 

pemberi hutang. 

d. Numpang adalah apabila seorang pemilik tanah yang mempunyai dan 

bertempat tinggal di tempat itu memberikan izin kepada orang lain untuk 

membuat rumah yang kemudian ditempatinya di atas tanah itu juga. 

e. Memperduai atau sewa bersama-sama dengan gadai adalah dimana seseorang 

yang mendapatkan gadaian tanah kemudian memberikan izin kepada orang 

lain untuk mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian memperduai (maro) 

atau sewa (Wignjodipoero 1995: 211). 
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2. Pengertian Agraria 

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa 

Yunani) berarti tanah pertanian.Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang 

tanah. Agrarius (Bahasa Latin) yang berarti perladangan, persawahan, pertanian, 

dan Agrarian (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.  

Beberapa pengertian agraria menurut para ahli: 

a. Andi menyatakan agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam 

dan di atasnya. 

b. Subekti dan Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang 

ada di dalam dan di atasnya,  apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, 

kerikil, tambang dan yang ada diatas tanah dapat berupa tanaman dan juga 

bangunan (Santoso, 2005: 1). 

Pengertian Hukum Agraria menurut para ahli (dalam Santoso, 2005: 5,6) 

adalah sebagai berikut. 

a. Menurut Kusumo, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. 

b. Menurut Soebekti dan Tjitrosoedibio, hukum agraria adalah keseluruhan dari 

ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, 

maupun Hukum Tata Usaha Negara yang mengatur hubungan-hubungan 

antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa 

dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang 

bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. 
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c. Boedi menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat 

bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang 

hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-

sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. 

Hukum agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang 

bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengairan, 

pertambangan, perikanan, kehutanan, pertanian, penguasaan atas tenaga dan 

unsur-unsur dalam ruang angkasa (Santoso, 2005: 7). 

 

B. Kajian Tentang Perjanjian Bagi Hasil 

1. Perjanjian 

Ada beberapa Pengertian perjanjian: 

a. Menurut pasal 1313 KUHPdt, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih”. 

b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan (Muhammad, 1982: 78). 

c. Menurut Subekti (1985: 1) menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana kedua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
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Perjanjian yang sah adalah suatu perjajian yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan oleh undang-undang yang sah, diakui dan diberikan hukum. Syarat 

perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah: 

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b. cakap untuk membuat perjanjian. 

c. mengenai sesuatu hal tertentu. 

d. suatu sebab yang halal. 

Asas-asas penting dalam perjanjian menurut Muhammad (1993: 225) 

adalah:  

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa setiap orang bebas 

mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur 

atau belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal 

yaitu: 

1) tidak dilarang oleh undang-undang. 

2) tidak bertentangan oleh ketertiban umum. 

3) tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

b. Asas Pelengkap 

Asas pelengkap mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang tidak 

boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan 

undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak 

ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. 
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c. Asas Konsensual atau Asas Kekuasaan Bersepakat 

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu sejak tercapai kata sepakat 

(consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian dan saat itu 

perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

d. Asas Obligator 

Asas Obligator mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-

pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja. Hak milik baru 

berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat berbeda melalui 

penyerahan. 

 

2. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 

Mengenai perbuatan "bagi basil" (deelbouw)dan perbuatan "bagi 

laba"(deelwining) merupakan bentuk kerja sama semacam "kongsi"(maatschap) 

diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah 

dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian basil antara 

pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua pihak 

menurut kebiasaan yang berlaku (Hadikusuma, 1940: 45). 

Dalam bagi basil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu 

sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungan diantara mereka 

didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan 

keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. 
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Beberapa hal yang yang ada dalam bagi hasil pertanian: 

a. Sawah pertanian. 

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik 

berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija, 

atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan 

bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mampu 

menyangga genangan air karena tanaman memerlukan air pada periode tertentu 

dalam pertumbuhannya. 

b. Bagi hasil pertanian 

Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan 

pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani 

melimpah. Bagi hasil pertanian sawah ini ada yang menggunakan uang tambahan 

sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak 

berimbang. Misalnya mertelu (Bahasa Jawa)  bagian untuk pemilik hanya 1/3, dan 

2/3 untuk penggarap. Ada pula yang cara pembagiannya dengan maro (Bahasa 

Jawa), yaitu masing- masing dibagi adil, tetapi bibit dan semua keperluan 

penggarap disediakan oleh pemilik lahan (Wiranata, 2005: 231). 

c. Hukum perjanjian adat 

Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan warga secara tidak tertulis dan 

hanya berbekal kepercayaan saja ketimbang formalitas. Hal ini dilandasi 

kesepakatan antara para pihak, berkaitan tentang tanggung jawab serta 

pelaksanaannya saja. Menurut hukum adat setiap perbuatan hukum yang 

mengakibatkan perubahan posisi hukum dari suatu hal, akan mendapatkan 
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perlindungan hukum apabila perbuatan hukum perbuatan hukum itu dilakukan 

secara sah. Untuk menjamin hukum itu sah, harus dilakukan secara terang. Suatu 

perbuatan hukum dilakukan secara terang jika perbuatan hukum itu dilakukan 

sepengetahuan pimpinan persekutuan. Dalam kenyataannya pimpinan persekutuan 

hanya dapat menjamin sahnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara 

terang. Perbuatan hukum yang dilakukan secara terang menjamin perbuatan itu 

sudah ditempatkan dalam tertib hukum (Wiranata, 2005: 231). 

 

3. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1960 

 

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam pasal 1 undang-undang nomor 2 

tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian disebutkan perjanjian bagi hasil ialah 

perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada 

satu pihak dan seseorang atau badan hokum pada lain pihak yang dalam undang-

undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian 

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

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara 

umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat 

digolongkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 2 

tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yaitu: 

a. Pemilik 

Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak 

menguasai tanah. 
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b. Petani 

Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai 

tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk 

pertanian. 

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 tahun 

1960 pasal 4 disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu : 

a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat 

perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah 

waktu itu dalah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering 

sekurangkurangnya5 (lima) tahun. 

b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 

Muda Agraria,camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil 

dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 

diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang 

mempunyainya. 

c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil di atas tanah yang 

bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka 

perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai 

dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. 

d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau 

tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan. 
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Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil dalam pasal 7 undang-undang 

nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan bahwa: 

a. Ayat (1): Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan 

pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh 

Bupati atau 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. 

b. Ayat (2): Bupati atau Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan 

keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil 

menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. 

Kewajiban pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil dalam 

undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 8 tentang perjanjian bagi hasil 

disebutkan bahwa kewajiban pemilik dan penggarap adalah sebagai berikut. 

a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang 

dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan 

perjanjian bagi-hasil, dilarang. 

b. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, 

bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu 

dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 

7. 
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c. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada 

penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai 

unsur-unsur ijon, dilarang. 

d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa 

yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut 

kembali dalam bentuk apapun juga. 

Hal-hal yang dilarang oleh petani, penggarap dan pemilik dalam perjanjian 

bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 11dan pasal 12 

tentang perjanjian bagi hasil disebutkan: 

a. Pasal 11. 

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai 

berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan 

dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas. 

b. Pasal 12. 

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap 

perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras. 

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap 

menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 13 tentang perjanjian bagi 

hasil disebutkan: 

1) Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar 

ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat 

maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak ataupun karena 
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jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan 

yang dimaksudkan itu. 

2) Jika pemilik danatau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa 

tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk 

mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak. 

Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap 

dan petani pemilik menurut pasal 15 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil disebutkan: 

1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-; 

a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11. 

b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2. 

c. Barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3. 

2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran. 

 

C. Kajian Tentang Hukum Adat 

1.Pengertian Hukum Adat 

Istilah hukum adat (adat recht atau adat law) pertama kalinya dipakai oleh 

seorang Belanda bernama Snouck Hurgrounce. Istilah "adat" yang berasal dari 

bahasa Arab "adalah" yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam 

masyarakat. 

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah lakupara anggota 

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh 

suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar 
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menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran 

(Kansil, 1983: 36). 

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja, tetapi istilah inipun 

sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini 

selanjutnya telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Secara sederhana istilah 

"AdatRecht" dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum 

kebiasaan. 

 Pengertian hukum adat menurut para ahli adalah: 

a. Menurut R. Soepomo 

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah 

hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam. Hal-hal yang nampak 

bahwa hukum adat adalah: 

1) Hukum non statutair, artinya tidak tertulis. 

2) Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam). 

3) Hukum yang berdasarkan putusan hakim. 

4) Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional. 

5) Hukum yang hidup. 

6) Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat. 

b. Menurut MM Djojodigoeno 

Hukum Adat adalah hukum yang hidup, dimaksud dengan hukum yang 

hidup adalah hukum yang dinamik, yakni hukum yang dapat: 

1) Mengikuti perkembangan masyarakat. 
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2) Menjelaskan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan kewajiban 

dalam kasus yang sama jenisnya. 

c. Menurut Moch Koesno 

Hukum Adat dapat berubah-ubah selaras dengan perkembangan 

masyarakat dan rakyat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat, 

perkembangan adat sejalan dan cepat dengan perkembangan kehidupan rakyat 

dalam masyarakat (Suganda, 1994: 9.10). 

 

2.Unsur-unsur Hukum Adat 

Dalam pembentukan hukum adat, jelas didukung oleh unsur-unsur hokum 

adat itu sendiri. Unsur- unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut. 

a. unsur asli, yaitu berupa kekuasaan. Unsur ini merupakan unsur pendukung 

yang terbesar. 

b. unsur agama yang merupakan unsur kecil. 

1) unsur kenyataan, bahwa adat itu ada di dalam keadaan yang sama selalu 

diindahkan oleh rakyat 

2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, dimana 

adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum. 

 

3. Sumber-sumber Hukum Adat 

Sumber-sumber hukum adat adalah segala apa saja yang menimbulkan 

aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-

aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. 
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Sumber-sumber hukum adat tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Perundang-undangan. 

b. Perjanjian-perjanjian. 

c. Hukum kebiasaan. 

d. Yurisprudensi. 

e. Doktrin (Gautama, 1981: 214). 

 

4. Faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan diantara parapihak 

 

a. Faktor Secara Langsung 

1) Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama 

Kedua belah pihak telah mengenal dengan baik pihak yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing. 

2) Sifat jujur 

Bagi masyarakat hukum adat, kejujuran itu masih sangat dihargai 

keberadaannya. 

3) Tetangga 

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan 

seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih 

aman. 

4) Hubungan saudara 

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, 

disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong. Tidak 

mengherankan apabila ada kata-kata "awak dhewe", maksudnya adalah masih 

saudara sendiri (Lestyotini, 2002: 88.89) 
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b. Faktor secara tidak langsung 

1) Sifat mementingkan unsur jiwa rasa 

Prinsip etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian 

menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan 

mempertahankan keseimbangan yang bersifat status. Konsep Jawa tentang 

"cocok" menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi tindakan manusia 

atas "pantes", dan "ora pantes", Sedangkan konsep mengenai "rasa" menekankan 

aspek dalam kehidupan (Sutisno, 1997: 4). 

2) Sifat tepo sliro 

Tepo sliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan 

perlakuan antara seorang terhadap orang lain. Sifat tepo sliro ini bisa bersifat 

negatif dan positif. Bersifat negatif berarti bahwa seseorang tidak senang 

diperlakukan yang tidak semestinya oleh orang lain, maka seharusnya orang 

tersebut juga tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Bersifat positif 

tepo sliro berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang bersikap dan 

berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka sudah semestinya dia 

juga bersikap dan berperilaku yang menyenangkan orang lain. 

3) Sifat senang hidup rukun 

Sifat rukun berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tenteram tanpa 

perselisihan ataupun pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu atau 

tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, 

suka bekerja sama, saling menerima.  
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Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam 

semua hubugansosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara bertindak dengan 

menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan 

menomorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentinganbersama. 

Perkataan "saya rasa" (kulo raos) atau "barangkali" (mbok menawi) sebagai bukti 

sikap hati-hatinya dalam memegang perasaan orang lain demi terciptanya 

kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya yang akan melahirkan asas 

musyawarah (Suseno, 1996: 39). 

4) Sifat menghormati orang lain 

Dalam bagian lain dari bukunya, Suseno (1996: 39) mengatakan bahwa 

selain prinsip kerukunan maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam 

mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat 

menghormati. Prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan 

membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, 

maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan tentang "wedi" (takut), "isin" 

(malu), dan "ewuh pakewuh" (sungkan) yang merupakan pengekangan halus 

kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain. 

 

5.Perjanjian Dalam Hukum Adat 

Bentuk-bentuk perjanjian yang dikenal dalam hukum adat antara lain: 

a. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan 

atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai 

dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. 
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b. Perjanjian Tebasan 

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual basil tanamannya 

sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik. 

c. Perjanjian Perburuhan 

Perjanjian perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang 

lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung 

segala biaya kehidupannya sepenuhnya. 

d. Perjanjian Pemeliharaan 

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu-pemelihara 

menanggung nafkahnya pihak lain-terpelihara, lebih-lebih selama masa tuanya, 

pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. 

Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat sebagian harta peninggalan 

si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang 

anak. 

e. Perjanjian Bagi Hasil 

Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan 

pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani 

melimpah. Bagi hasil pertanian sawah ini ada yang menggunakan uang tambahan 

sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak 

berimbang (Wiranata 2005: 231). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional yang dimaksud adalah kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, 

sedangkan empiris adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang digunakan dalam 

penelitian dan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus 

menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini bersifat kualitatif, 

dikarenakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang nantinya akan 

dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, jadi tidak menggunakan angka-

angka statistik. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati (Moleong, 

1996: 9). 



32 

 

 

 

Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian pada latar 

alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai 

alat penelitian (instrumen), menggunakan analisis data secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar 

(grounded theory), bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 

keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian 

dirundingkan serta disepakati bersama antara peneliti dan subjek penelitian. 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dengan didukung oleh 

data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu 

penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bumen, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dikarenakan di desa tersebut 

mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan di desa tersebut berlangsung bagi 

hasil pertanian sawah. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian perlu memfokuskan pada masalah tertentu. Ada dua maksud 

yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus adalah sebagai berikut: 

b. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, yang 

berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi 

layak. 

c. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan-

mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Mungkin 

data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan 

dihiraukan (Moleong, 1996: 237). 

Fokus dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang, dengan indikator: 

a) ketaatan pihak penggarap dan pemilik tanah dalam melakukan 

perjanjian.  

b) pembagian hasil pertanian sawah yang sesuai dengan perjanjian. 

2. Kendala yang muncul dalam pembagian hasil pertanaian sawah di Desa 

Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 

3. Cara mengatasi kendala-kendala dalam bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 
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D. Instrumen penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini instrumen utamanya adalah peneliti 

sendiri, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan 

instrumen sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara. Peneliti 

terjun langsung kelapangan, baik pada grand tour question, tahap focused and 

selection, melakukan pengumpulan data analisis dan membuat kesimpulan. 

Peneliti sebagai instrumen harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a.  Peneliti sebagai alat harus peka dan dapat berinteraksi terhadap segala 

stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi 

peneliti. 

b.  Peneliti sebagai alat instrumen dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c.  Tiap situasi merupakan keseluruhan, tidak ada suatu instrumen berupa test atau 

angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

d.  Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan 

pengetahuan semata, karena untuk memahaminya kita perlu untuk 

merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

e.  Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, 

serta dapat menafsirkannya dan melahirkan hipotesis dengan segera untuk 

menentukan arah pengamatan, agar dapat menguji hipotesis dengan segera 

untuk menetukan arah pengamatan, agar dapat menguji hipotesis yang timbul 

seketika. 
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f.  Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai 

balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksanaan. 

g.  Dengan manusia sebagai instrument, respon yang aneh, yang menyimpang 

justru diperhatikan. Respon yang lain dari pada yang lain bahkan yang 

bertentangan digunakan untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat 

pemahaman mengenai aspek yang diteliti. 

 

E. Sumber  Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 1996: 113). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a.  Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data primer ini, guna 

memperoleh data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Tabel 1 sumber Data Primer 

Sumber data 

primer 

Nama pemilik  

Tanah 

Nama penggarap 

sawah 

Hasil data 

wawancara 

1. Bambang kadaryana 

2. Sutrisno 

1. Ehyak 

2. Towil 

3. Sriyono 

4. Muhrodi 

 Hasil 

wawancara 
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5. Muhtarom 

6. Thukul 

7. Judi 

8. Musliman 

9. Sodin 

Observasi    Pengamatan 

dokumentasi 

   Gambar 

dokumentasi 

 Rekap akta 

tanah 

 Rekap 

pembagian 

hasil 

 

b.  Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis 

menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, gambar dokumentasi, 

akta tanah, dan rekap pembagian hasil. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 
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yang memberika jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara mempunyai 

bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara tersruktur dan 

wawancara semi terstruktur (Moleong 1996: 135). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan  data pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal itu tidak dapat ditemukan melalui observasi. 

Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Untuk itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat jawaban yang diberikan. 

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai 

pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 
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2. Wawancara semiterstruktur (semistructur interview) 

Dalam pelaksanaan wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta 

untuk berpendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pihak penggarap dan 

pemilik tanah untuk memperoleh data dan informasi tentang pembagian hasil 

pertanian sawah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua 

belah pihak di lapangan. 

b. Observasi 

Menurut Sukardi (2006: 49) observasi adalah suatu tindakan atau proses 

pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam melakukan observasi 

peneliti menggunakan sarana utama indera penglihatan. Observasi merupakan 

kegiatan mengamati perilaku dengan sengaja, faktor kesengajaan dalam proses 

observasi dimaksudkan agar kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.  

Dalam penelitian, pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, 

yaitu melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

c.  Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Arikunto 

(1996: 150)  menjelaskan bahwa dalam pengertian luas, dokumen bukan hanya 

yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti 

prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi merupakan metode yang penting 

dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini sebagai bukti dokumentasi adalah data yang 

mendukung penelitian seperti catatan-catatan pembagian hasil pertanian. Selain 

itu sebagai bukti autentik, penulis mengambil gambar dalam bentuk foto 

kesepakatan perjanjian serta saat terjadinya bagi hasil pertanian sawah di Desa 

Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 

 

G. Keabsahan Data 

Menurut Moleong (1996: 176) untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada jumlah kriteria tertentu yaitu 

tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Adapun teknik 

yang digunakan dalam menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

a.    Keikutsertaan peneliti 

Keikutsertaan peneliti untuk ikut terjun langsung kelapangan, secara tidak  

langsung peneliti akan banyak mempelajari dan mengetahui tentang pembagian 

hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten 



40 

 

 

 

Semarang. Dengan keikutsertaan peneliti kelapangan akan memungkinkan untuk 

peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. 

 

b.   Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1996: 178). Jika peneliti dalam 

pengumpulan data menggunakan triangulasi secara tidak langsung sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Triangulasi teknik, dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. Triangulasi sumber data adalah untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Bagan 1 triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Sama 
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Dalam teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi 

karena dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti akan membandingkan 

data-data yang berbeda sehingga akan mendapatkan data yang valid dan dapat 

dibuktikan kebenarannya walaupun menggunakan sumber, teknik dan waktu yang 

berbeda.  

 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan 

terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai. 

Analisis data sebelum penelitian terhadap data hasil studi pendahuluan 

atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Namun fokus 

penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti terjun 

langsung di lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung di lapangan hingga pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara berlangsung peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diberikan kurang memuaskan 

peneliti, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu 

sampai di peroleh data yang dianggap dapat memuaskan peneliti. Aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas. 



42 

 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara tematis 

yaitu di analisis sesuai dengan tema: 

a. Pelaksanan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang. 

b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian 

sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 

Setelah mendapatkan data-data yang di perlukan, melalui metode dokumen 

dan wawancara, data tersebut digabungkan dan direduksi, kemudian data tersebut 

di deskripsikan dalam bahasa tulis serta diinterprestasikan untuk dapat dibuat 

suatu simpulan sebagai hasil penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini yaitu: 

1.  Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

2.  Reduksi Data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencarinya sewaktu-waktu.  

3.  Penyajian Data 
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Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau 

grafis sehingga peneliti dapat menguasai data. 

 

4.  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. 

Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula model, tema, hubungan, persamaan dan 

hal-hal yang sering muncul. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu 

dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan 

pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam gambar dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan II : Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1992: 20) 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penarikan kesimpulan 

verifikasi 

Penyajian data 
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Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara 

atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di 

kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 

data. 

Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil keputusan 

atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Bumen 

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah 

yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan 

penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: letak,luas,batas, keadaan geografis 

dan keadaan demografis desa. 

a. Letak Desa 

Berdasarkan Data Monografi, Desa Bumen terletak di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jarak Desa Bumen dari 

kota sebagai pusat wilayah administrasi dan ekonomi adalah: 

1) Jarak ke kecamatan kurang lebih 1 km 

2) Jarak ke kabupaten/kota kurang lebih 34 km 

3) Jarak ke ibukota provinsi kurang lebih 20 km 

b. Luas Desa 

Menurut data monografi Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang bulan Oktober tahun 2012, diperoleh data sebagai berikut. 

1) Luas Desa           : 199,970 Ha 

Terdiri dari : 

a) Sawah                                 : 39,665 Ha 
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b) Pekarangan                         : 13,335 Ha 

c) Tegalan                               : 8,635 Ha 

d) Tanah Angkatan Darat       : 41,235 Ha 

e) Hutan : 95,600 Ha 

f) Bangunan SD dan Kantor : 0,575 Ha 

g) Pekuburan : 0,925 Ha 

2)  Batas Wilayah 

a) Sebelah Utara      : Tanah Perhutani 

b) Sebelah Selatan   : Desa Mendongan 

c) Sebelah Barat      : Desa Losari 

d) Sebelah Timur     : Desa Sumowono 

c. Kondisi geografi 

 Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang terletak di 

dataran tinggi, tepatnya lereng gunung ungaran yang bersuhu dingin dan 

mempunyai curah hujan yang tinggi. 

1) Dataran Tinggi            : 900-1.050m 

2) Suhu Udara Rata-rata  : 24-26 

3) Curah hujan                : 2.500 mm/th 

d. Keadaan Demografis 

1. Jumlah Penduduk 

Secara keseluruhan jumlah penduduk di desa ini adalah 821 jiwa. Desa ini 

merupakan desa terkecil di Kecamatan Sumowono, oleh karena itu jumlah 

penduduk di desa ini tidak terlalu banyak. 
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Tabel 2 Jumlah Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan) 

No Jenis Kelamin (L/P) Jiwa 

1. 

2. 

Laki-laki (L) 

Perempuan (P) 

418  jiwa 

403  jiwa 

 Jumlah 821  jiwa 

Sumber : Data monografi Desa Bumen bulan Oktober 2012 

2. Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. 

Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan 

pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Desa Bumen sebagian 

besar sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah 

pertanian. 

Tabel 3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Petani                  

PNS                      

Pegawai Swasta    

Pensiunan              

Pengusaha      

Buruh Tani 

Lain-lain                

135 orang 

9 orang 

5 orang 

13 orang 

10 orang 

451 orang 

36 orang 

 Jumlah 659 orang 

Sumber : Data monografiDesa Bumen bulan Oktober 2012 
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3. Jumlah penduduk menurut kelompok pendidikan 

Pendidikan mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan 

kemajuan dalam berfikir serta dapat mendapatkan banyak pengetahuan.  

Dibawah ini menunjukkan tingkat pendidikan Desa Bumen. 

Tabel 4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Perguruan Tinggi 

SLTA/ sederajat 

 SLTP/ sederajat  

Tamat SD 

Belum/tidak tamat SD 

Tidak bersekolah 

6 orang 

38 orang 

78 orang 

264 orang 

262 orang 

173 orang 

Sumber : Data monografi Desa Bumen bulan Oktober 2012 

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

Tabel 5 Penduduk Menurut Agama Di Desa Bumen 

No Agama Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Islam 

Katholik 

Protestan 

Hindu 

Budha 

402 orang 

11 orang 

21 orang 

- 

- 
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6. Konghuchu - 

Sumber : Data monografi Desa Bumen bulan Oktober 2012 

Jumlah tempat ibadah di Desa Bumen 

Tabel 6 Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Bumen 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Masjid 

Mushola 

Gereja 

Pura 

Wihara 

Klenteng 

1 buah 

4 buah 

1 buah 

- 

- 

- 

Sumber : Data monografi Desa Bumen bulan Oktober 2012 

Masyarakat Desa Bumenmemeluk Agama Islam, Katholik serta Agama 

Kristen, terbukti dengan adanya bangunan masjid, mushola dangerejayang 

terdapat di desa tersebut. Sebagian besar warga taat dengan agama meskipun 

mereka sibuk untuk bekerja. Dengan adanya bangunan peribadatan, maka 

dimaksudkan agar masyarakat Desa Bumen dapat menunaikan ibadah serta  saling 

menghormati antar pemeluk agama satu dengan yang lain. 

5. Struktur pemerintahan Desa 

Struktur pemerintahan Desa Bumen sesuai dengan Data Monografi Desa 

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yaitu 

terdiri dari: 
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a. Lurah Desa 

b. Sekertaris Desa 

c. Kaur Pemerintahan 

d. Kaur Pembangunan 

e. Kasi Kesra 

f. Kasi Keuangan 

g. Kepala Dusun 

 

2. Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

 

Data monografi Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

menyebutkan luas wilayah di desa ini adalah 199,970 Ha yang diantaranya 

merupakan tanah pertanian yang menyebabkan mayoritas masyarakat di desa 

tersebut bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada 

sektor pertanian, baik sebagai petani, penyewa sawah, penggarap sawah, maupun 

buruh pertanian. Lahan pertanian memegang peranan penting disebabkan taraf 

pendidikan masyarakat di desa masih rendah. Selain itu, kurangnya keterampilan 

dan keahlian masyarakat yang menyebabkan mereka bekerja di bidang pertanian. 

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan 

penggarap sawah dan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang 

bukan miliknya. Kondisi pertanian di Desa Bumen cukup baik, akan tetapi 

pengerjaannya masih bersifat tradisional. Sebagai contoh, dalam membajak sawah 

masih menggunakan tenaga hewan, bukan menggunakan mesin seperti traktor 

ataupun sejenisnya. 
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Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang 

masyarakatnya bercorak agraris, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil pertanian 

lebih mengutamakan faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Sektor 

pertanian sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk 

memperoleh besar atau kecilnya suatu pendapatan.  

Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka 

dapat dikatakan bahwa Desa Bumen merupakan desa pertanian. Dengan demikian, 

tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin 

kesejahteraan penduduk di desa ini. 

a.Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Sawah 

Perjanjian bagi hasil pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh 

masyarakat di Desa Bumen. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang 

luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka 

pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian 

miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja 

menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan ijin mengolah tanah 

pertanian miliknya. 

Masyarakat di Desa Bumen telah mengenal bagi hasil tanah pertanian, 

gadai, sewa dan jual beli tanah. Sistem bagi hasil tanah pertanian atau maro telah 

membudaya dikalangan masyarakatsecara turun-temurun dari generasi ke generasi 

berikutnya sebagai adat. 

Menurut Sutrisno (56 Tahun) mengatakan bahwa:  

 

“sawah milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, 

dikarenkan saya tidak cukup waktu untuk mengurusi sawah yang lumayan 
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luas. Untuk mempercayakan sawahnya saya memilih orang yang rajin 

dalam bertani, dipilih dari kerabat dekat atau orang lain yang telah 

dikenal” (Wawancara dengan Sutrisno, pemilik sawah, pada tanggal 10 

Juli2013). 

Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang, pemilik tanah pertanian tidak mau 

mempercayakan pengerjaan tanahnya kepada orang yang belum dikenal. Hal ini 

dilakukan agar pemilik tanah merasa yakin atas sawah yang akan 

dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang 

diharapkannya. 

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di desa ini 

diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga 

mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling 

percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bambang (51 Tahun) menyatakan 

sebagai berikut:  

“kalau saya mau memarokan sawahku, saya menggunakan cara lisan aja 

kok mas, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, 

menurut saya terlalu ribet mas, tinggal kita ketemu, kalau sudah setuju ya 

langsung aja dilaksanakan, sudah biasa kayak gitu kok mas”. (Wawancara 

dengan Bambang Kadaryana, pemilik tanah, Pada tanggal 10 Juli 2013). 

 

Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang tentang Bagi Hasil Pertanian, 

pada Pasal 3 yang 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, 
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selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan 

dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap”. 

Dapat dianalisa dalam bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen terdapat 

adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah 

dikeluarkan berbentuk Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil 

Pertanian. Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian 

masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak 

mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala 

dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini.  

Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap 

ini sudah lama terjadi, dan memangsampai sekarangpun tidak mengalami 

kerugian diantaranya. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah 

perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum 

maupun secara kekeluargaaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada 

salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai 

kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya 

bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang 

harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa 

maupunpetani penggarap.  

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap 

dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara 
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kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang 

damai, yang dipecahkan oleh para aparat desa dengan para petani penggarap. 

b. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah 

 Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik 

tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang 

mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak 

pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap 

sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan 

mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah 

disepakati oleh kedua belah fihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang 

menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian 

diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. 

 Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang adalah: 

1) Alasan pemilik sawah 

 Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumya terjadi dikarenakan 

pemilik tidak dapat mengerjakan tanah pertanian miliknya. Pemilik tidak 

mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang 

mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan pemilik tanah yaitu Bambang (51 Tahun) menyatakan sebagai 

berikut:  

“ya daripada nanti sawahku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup 

untuk mengurus dan mengolahnya mas, maka saya sengaja menawarkan 

kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil 
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ini” (wawancara dengan Bambang Kadaryana, pemilik sawah, pada 

tanggal 10Juli 2013). 

 

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik tanah pertanian melakukan 

perjanjian bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut. 

a) Tidak ada waktu (dikarenakan pemilik tanah bukan petani tulen dan 

mempunyai pekerjaan). 

b) Tidak cukup tenaga (pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang 

cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya). 

c) Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang 

tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong 

menolong). 

d) Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk 

menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil 

pertanian). 

2) Alasan Penggarap sawah 

Pada umumnya penggarap sawah melakukan bagi hasil pertanian sawah 

adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Ehyak (45 Tahun) sebagai berikut. 

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai 

sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mas” 

(Wawancara dengan Ehyak, penggarap sawah, pada tanggal 11Juli 2013). 

 

 Apa yang diungkapkan oleh Ehyak berbeda dengan yang diungkapkan 

Towil (43 Tahun). Wawancara dengan Towil sebagai berikut. 
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“saya melakukan bagi hasil tanah pertanian ini sudah sejak lama mas. Saya 

melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah pertanian saya 

sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya 

melakukan bagi hasil ini buat keluarga mas” (Wawancara dengan Towil, 

penggarap sawah, pada tanggal 11Juli 2013). 

 

 Dapat disimpulkan penggarap sawah melakukan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian sawah sebagai berikut. 

a) Tidak mempunyai tanah garapan. 

b) Mempunyai sedikit tanah garapan. 

c) Karena pekerjaan yang tidak tetap. 

d) Karena faktor ekonomi. 

c. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian, dimana 

layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan 

dilakukan dihadapan 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, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang 

diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada 

peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling 

percaya antara warga satu dengan warga yang lain.  
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Pembagian hasil dari pengolahan pertanian sawah ini sendiri mempunyai 

masa tanam dalam 1 (satu) tahun yang terdiri dari: 

1. Masa tanam I : Desember – Maret 

Jenis tanaman yang ditanan pada masa tanam I adalah padi. Pada masa ini, 

curah hujan yang tinggi akan membuat tanaman tumbuh subur. Tanaman 

padisangat membutuhkan air yang banyak untuk proses pertumbuhannya, oleh 

karena itu tanaman padi lebih cocok ditanam pada bulan ini dikarenakan 

banyaknya air hujan yang turun. 

2. Masa tanam II : April – Juli 

Masa tanam II tidak jauh berbeda dengan masa I, bedanya saat bulan april 

sampai dengan juli curah hujan mulai berkurang, sehingga untuk sistem 

pengairannyasendiri menggunakan cara pengairan langsung dari sungai ataupun 

dengan cara pompanisasi. Sistem tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

air untuk pengairan sawah itu sendiri, adapun jenis dari tanaman yang akan 

ditanam itu adalah sama dengan pada masa tanam I yaitu padi. 

3. Masa tanam III : Agustus- November 

Masa tanam III mempunyai curah hujan yang jarang dan memasuki pada 

zonasi wilayah rawan kekeringan, sehingga sawah tidak mendapatkan hasil panen 

yang maksimal. Jadi, hasil panen yang dihasilkan tidak menentu, bisa gagal panen 

ataupun malah sebaliknya.Jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam III ini 

adalah sayur-mayur.  
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d. Pembagian Hasil Panen Bagi Hasil Pertanian Sawah 

 Pembagian panen bagi hasil di desa ini akan tetap adil terhadap orang yang 

sudah lama bekerja sebagai penggarap sawah ataupun yang masih baru menjadi 

penggarap sawah. pemilik tanah sama sekali tdak membeda-bedakan antara 

pekerja baru ataupun penggarap sawah yang sudah mengabdi bertahun-tahun. 

Berdasarkan wawancara dengan Endang (48 tahun) menyatakan:  

“Lahan sawah saya dikerjakan orang lain mas, tapi biasanya saya memilih 

orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan saya mas”. 

(wawancara dengan Endang, 48 tahun, pemilik sawah, pada tanggal 22 

agustus 2013). 

 

 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil di 

Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dilakukan antara 

pemilik sawah dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang 

mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga. 

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dapat dikatakan berbeda–beda, 

dikarenakan sistem permbagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang 

mengeluarkan. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan 

sampai panen bisa dari pemilik sawah atau penggarap sawah. 

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan pertanian di 

Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Sriyono (52 Tahun) 

menyatakan: 

“ kalau bagi hasil ya selama ini saya hanya ikut aturan aja mas, selama ini 

kalau paroan ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas, kalau 

yang mertelu saya dapat 2/3 mas, tapi semua biaya keperluan mengerjakan 

sawah saya yang menanggung”. (wawancara dengan Sriyono, 52 Tahun, 

penggarap sawah, pada tanggal 12 Juli 2013). 
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 Berdasarkan wawancara dengan Muhrodi (40 Tahun) menyatakan: 

“ya kalau disini yang namanya paroan dalam bagi hasil ya ½ untuk 

penggarap sawah dan ½ untuk pemilik sawah mas” (Wawancara dengan 

Muhrodi, penggarap sawah, pada tanggal 9Juli 2013). 

 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Endang (48 Tahun) yang 

menyatakan: 

“tergantung mas, intinya kalau saya yang mengeluarkan biaya ya saya 

dapat 2/3, kalau biayanya setengahan ya hasilnya dibagi 2, kalau semuanya 

dari penggarap ya saya cuma dapat 1/3 dari hasil panen mas.” (Wawancara 

dengan Endang,  pemilik sawah , pada tanggal 22 Agustus 2013). 

 

Dari pernyataan beberapa responden diatas dapat disimpulkan sistem 

pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, 

Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut. 

1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 

2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap 

(pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja). 

2. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 

apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya 

keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah 

pihak). 

3. Pemilik tanah  mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 

1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik 

tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah). 
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e. Jangka Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil 

Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa 

Bumen ini sendiri adalah 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam, 

apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap sawah 

harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini juga mempunyai 

alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal 

yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah 

saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih 

ada hubungan saudara. 

Kesenjangan kembali terjadi pada jangka waktu diadakannya perjanjian 

bagi hasil ini, seperti disebutkan diatas bahwa menurut Undang-Undang 

disebutkan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

dan bagi tanahkering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, hal ini sudah jelas 

berbeda dari kenyataan yang ada. Menurut penulis, jika pelaksanaan bagi hasil ini 

jangka waktunya mengikuti peraturan yang ada, jelas tidak dapat dilaksanakan, 

sebab penggarap sawah hanya mendapatkan jangka waktu 1 tahun dengan 3 kali 

masa tanam.  

 Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang tidak akan terputus walaupun tanah pertanian 

sudah berpindah hak atas milik tanah. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap 

berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan 

pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan 

dilanjutkan oleh ahli wairisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula. 
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Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh penggarap sebelum 

jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal. 

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan. 

2. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang 

bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk 

menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik 

atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.  

Untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi seperti 

tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan 

pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, 

maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut. 

Apabila petani penggarap dan pihak penggarap tidak menyetujui keputusan 

Kepala Desa, maka persoalan tersebut dapat diajukan ke jalur hukum dengan cara 

salah satu pihak yang merasa dirugikan melapor ke kepolisian guna memutuskan 

masalah dan  mendapatkan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak. 

f. Hak Serta Kewajiban Pemilik  dan Penggarap Sawah 

 Kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus 

dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang 

dipergunakan untuk mengolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. 

Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik-

baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah 

pertanian yang diinginkan kedua belah fihak adalah hasil yang menguntungkan 

satu sama lain. 
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 Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil 

panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap 

sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari 

mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah 

memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil 

panen dengan pembagian yang adil. 

 Seperti halnya yang diungkapkan oleh Musliman (43tahun) menyatakan 

bahwa: 

“ya dalam hasil pertanian semua biaya dari pemilik tanah mas, kewajiban 

saya ya mengolah sawah dengan baik. Hak saya ya cuma dapat hasil 

sebagian” (Wawancara dengan Musliman, penggarap sawah, pada tanggal 

12Juli 2013). 

  

 Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Thukul 

(46 Tahun) yang menyatakan sebagai berikut. 

“kalau hak ya mendapatkan bagian yang adil dan sepantasnya mas, kalau 

kewajiban ya menanam tanaman sampai panen, tumbuh subur dan tidak 

mati supaya hasilnya maksimal mas, hasilnya kan nantinya buat kita juga 

mas”. (Wawancara dengan Thukul, penggarap sawah, pada tanggal 11 Juli 

2013). 

 

 Dapat disimpulkan pemilik maupun penggarap dalam melakukan 

kerjasama bagi hasil pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam 

menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik sawah dan penggarap sawah 

juga harus melakukan hak dan kewajibanya guna mendapatkan keuntungan 

bersama dan tidak saling dirugikan. 
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3. Kendala Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

 

Suatu tindakan, masalah ataukah pelaksanaan pasti selalu ada hambatan-

hambatan. Penulis akan menjelaskan tentang apa saja hambatan dalam 

pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. 

a. Tidak di laksanakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang 

Perjanjian Bagi Hasil 

 

Hal- hal yang menyebabkan seluruh masyarakat petani di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak mengetahui adanya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian antara lain karena 

tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat desa maupun dari aparat desa maupun 

dari aparat terkait, juga karena kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat petani serta adanya kebiasaan buruk dari masyarakat itu 

sendiri yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan 

pertanian. Selain itu, juga disebabkan karena masih kuatnya Hukum Adat yang 

berlaku di masyarakat setempat dengan mendasarkan bentuk perjanjian hanya 

dengan lisan saja, mereka saling percaya satu sama lainnya, sehingga apabila ada 

pihak yang wanprestasi sulit untuk diproses secara hukum, karena bukti yang 

dapat dijadikan alasan wanprestasi tersebut tidak ada.  

Perjanjian lisan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan ini sudah 

menjadi kebiasaan, mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan 

seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan 

mengenai wanprestasi atau salah satu dari mereka ingkar janji, maka secara 
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otomatis pihak aparat desa mendatanginya dan membicarakannya secara baik-

baik. Apabila  memang sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan damai atau 

musyawarah diantaranya. Kebanyakan dari mereka menerimanya dengan ikhlas 

dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada adat masing-masing 

daerah yang tidak mau membawa masalah sampai pada urusan kepolisian.  

Menurut Sutrisno (56 Tahun) mengatakan bahwa:  

 

“bentuknya ya lisan aja mas, enggak tertulis apalagi pakai materai, soalnya 

yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya mas. Enggak enak nanti 

disangka tidak percaya sama orangnya mas” (Wawancara dengan Sutrisno, 

pemilik sawah, pada tanggal 10 Juli2013). 

Perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sangatlah rawan akan resiko 

yang akan diambilnya kelak. Jadi, sedini mungkin diberikan masukan-masukan 

agar setiap melakukan perjanjian dibuat secara tertulis, dengan disertai dengan 

kehadiran saksi-saksi. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono  Kabupaten Semarang tidak melaksanakan bagi hasil pertanian 

menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 yaitu: 

1) Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur 

dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat 

desa maupun dinas yang terkait. 

2) Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan. 

3) Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelekan setiap peraturan 

yang berhubungan dengan pertanian. 
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4) Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, sehingga mengkesampingkan bentuk perjanjian tertulis 

dan hanya berdasarkan pada kepercayaan terhadap seseorang. 

b. Kegagalan Panen Dalam Bagi Hasil Pertanian Sawah 

 Bagi hasil pertanian sawah merupakan suatu persekutuan ekonomi dalam 

bentuk tradisional. Aturan-aturan dalam bagi hasil ini tidak tertulis dan tidak 

berbentuk perjanjian hukum formal. Hukum yang ada adalah hukum adat yang 

mempunyai sanksi hukum yang kurang tegas dan jelas. Seperti halnya dalam 

pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang yang memberlakukan hukum adat apabila terjadi gagal panen. 

 Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi 

terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Bumen juga 

pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi 

alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara 

hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian 

sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen 

menggalami gagal total, terkadang pemilik tanah memberikan semua uang hasil 

panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. 

 Wawancara dengan Bambang (51 Tahun) yang menyatakan sebagai 

berikut. 

“memang pernah mas sawah saya gagal panen, hasilnya sedikit sekali, padi 

di sawah hancur dimakan tikus, sedih sih mas, tapi saya ikhlas. Oleh 

karena itu mas, saya berikan semua hasil panen kepada penggarap soalnya 

penggarap sudah susah payah bekerja kok masih dibagi dua, saya kasihan 

mas”(Wawancara dengan Bambang Kadaryana, pemilik tanah, pada 

tanggal 10 Juli 2013) 
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 Pernyataan diatas berbeda dengan wawancara terhadap Judi (44 Tahun) 

yang menyatakan bahwa: 

“kendala terkadang gagal panen mas, tanaman yang saya tanam pernah 

gagal panen mas, tanaman yang kutanam pernah hancur semua. Tapi ya 

tetap hasilnya dibagi dua, soalnya sudah perjanjian dari awal sih mas” 

(Wawancara dengan Judi, penggarap sawah, pada tanggal 12 Desember 

2013). 

 

 Setiap kerugian dalam bagi hasil pertanian sawah akan ditanggung kedua 

belah fihak dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Dalam bagi hasil 

pertanian sawah sangat jarang terjadi gagal panen. 

4. Upaya menyelesaikan kendala Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

 

 Dalam pelaksananan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen banyak 

hambatan-hambatan yang dan semua hambatan tersebut dapat teratasi atas sikap 

dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak. Hambatan-hambatan seperti 

tidak terlaksananya undang-undang bagi hasil, ingkar janji, selisih hasil panen, 

dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan akan 

ditindak secara kekeluargaan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada 

kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan 

pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian sawah tersebut. 

Antara pemilik dan penggarap biasanya mengaanggap mereka sudah tidak 

cocok sehingga terpaksa melakukan penghentian pelaksanaan kerja sama tersebut. 

Pihak pemilik secara otomatis melemparkan pekerjaan ke penggarap sawah lain 

guna meneruskan pengerjaan sawahnya, sedangkan pihak penggarap sendiri sudah 

tidak bertanggung jawab atas sawah pemilik tanah. 
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Hambatan dalam kegagalan panen pertanian sawah biasanya diselesaikan 

secara kekeluargaan. Dalam hal ini, biasanya hasil panen tidak menutup biaya 

operasional yang telah dikelurkan oleh pemilik. Pemilik merasa mendapat 

kerugian karena modal yang telah dikeluarkan dalam bagi hasil pertanian ini 

cukuplah besar. Untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual biasanya 

pemilik meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi dua. 

 Pernyataan diatas samadengan wawancara terhadap Sutrisno (44 Tahun) 

yang menyatakan bahwa: 

“ya diambil gimana baiknya aja mas, misal gagal panen ya semua biaya 

yang saya keluarkan dikembalikan dulu, habis itu sisanya baru dibagi dua 

mas” (Wawancara dengan sustrisno, pemilik sawah, pada tanggal 10 Juli 

2013). 

 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan 

dengan cara wawancara terhadap pemilik tanah dan penggarap sawah mengenai 

pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang dan dalam subbab pembahasan ini, penulis akan membahas 

hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bentuk pelaksanaan bagi hasil 

pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

beserta dampak pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah. 

Perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian sudah dilakukan secara 

turun-temurun oleh masyarakat di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik 

tanah tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan 
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kepada orang lain yang bersedia mengolah tanahnya dengan cara bagi hasil. Akan 

tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar 

memberi ijin untuk menggarap lahan pertaniannya. 

Penggarapan sawah dengan cara bagi hasil telah lama dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

Pelaksanaan bagi hasil terhadap tanah pertanian didasarkan kepada kebiasaan-

kebiasaan yang telah ada atau juga sering disebut dengan hukum adat. 

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan sistem maro 

yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah mendapatkan 

½ bagian. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat 

di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, 

tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 

dikarenakan dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti 

tertulis. 

Menurut Subekti (1985: 17), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 

syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian. 

3. Mengenai suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

 

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Bumen tidak 

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan 
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perjanjian  bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya mereka melakukan 

perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang 

kerjasama tersebut. 

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa 

saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik 

tanah maupun penggarap sawah. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih 

sederhana dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk 

diterapkan. 

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil 

harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa 

dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap, 

namun tidak demikian yang terjadi di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang yang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini 

hanya menggunakan bentuk lisan saja. Perjanjian tersebut hanya didasarkan pada 

kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap sawah dan pemilik sawah. 

Menurut masyarakat di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal 

melaksanakannya saja, tanpa memandang syarat dan ketentuan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil 

beserta hal-hal pokok yang menjadi dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian 
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sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kesederhanaan dan kepraktisan 

perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para penggarap dan pemilik sawah 

lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat dari pada 

bentuk perjanjian secara tertulis seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil. 

Masyarakat desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

telah mengenal sistem bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa, ataupun jual beli 

tanah. Akibat dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan tidak 

tertulis ini adalah apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk 

membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak adanya saksi- saksi yang 

menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Selain itu, tidak ada bukti-

bukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah 

pertanian beserta syarat-syaratnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 

Undang-Undang Bagi Hasil Tahun 1960 yang menyatakan bahwa dalam pasal 

tersebut menghendaki perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang mempunyai 

tujuan untuk kebaikan bersama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dan 

juga menjamin kepastian hukum untuk menghindari keragu-raguan mengenai hak 

dan kewajiban antara pemilik dengan penggarap sawah. 

Timbulnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupten Semarang dikarenakan pemilik sawah dalam 

keadaan tertentu tidak dapat mengolah sawahnya sendiri karena tidak memiliki 

waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu pemilik sawah 

menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanah pertaniannya 
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dengan cara bagi hasil. Wignjodipoero (1995: 211) menyatakan, dasar transaksi 

ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin 

memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri 

tanahnya itu. 

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukandi Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menggunakan sistem yang 

berdasarkan pada tiga musim tanam, yang berarti dua kali musim untuk tanaman 

padi dan satu kali untuk tanaman sayur. Sistem pembagian bagi hasil tanah 

pertanian ini pemilik dan penggarap sawah mendapatkan setengah bagian apabila 

semua biaya pengolahan sawah ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan 

pemilik mendapatkan sepertiga bagian apabila semua biaya pengolahan sawah 

ditanggung oleh penggarap sawah. biaya-biaya tersebut meliputi pembelian 

pupuk, bibit, dan obat-obatan yang digunakan dalam pengolahan sawah.Dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian antara penggarap dan pemilik lahan pertanian 

menerima hasil pertaniannya dengan pembagian hasilnya secara adil.  

Hal diatas sama dengan yang diungkapkan oleh Wignjodipoero (1995: 

211) pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan 

tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan 

sebagian (separuh untuk maro serta sepertiga untuk mertelu) hasil tanahnya 

kepada pemilik tanah. 

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik 

tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang 

mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak 
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pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. penggarap 

sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan 

mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah 

disepakati oleh kedua belah fihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang 

menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian 

diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. 

Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang telah berlangsung 

sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang sangat bergantung pada jenis 

tanaman dan juga musim. Dalam penggarapan sawah pihak penggarap 

mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, 

namun dalam penggarapannya banyak hal-hal yang harus dilakukan dengan cara 

bersungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi 

terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Bumen juga 

pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi 

alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara 

hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian 

sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen 

menggalami gagal total, terkadang pemilik tanah memberikan semua uang hasil 

panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. 

Pada dasarnya konflik antara pemilik dan penggarap sawah tidak pernah 

terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik 

maupun pihak penggarap memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta rasa 
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saling percaya antara satu dengan yang lain. Kedua belah pihak sama-sama 

berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa 

berlangsung lama. 

Sebagian masyarakat Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang mengetahui adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 

Tentang Perjanjian Bagi Hasil, akan tetapi dalam pembagian hasilnya mereka 

cenderung menomorsatukan keadilan. Mereka percaya dengan keadilan akan 

menjaga hubungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi hasil ini 

sendiri didalam masyarakat Desa Bumen sudah berlangsung lama dan akan selalu 

diwariskan kepada generasi selanjutnya.  

Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa 

Bumen ini sendiri adalah 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam, 

apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap sawah 

harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini juga mempunyai 

alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal 

yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah 

saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih 

ada hubungan saudara. 

Kesenjangan kembali terjadi pada jangka waktu diadakannya perjanjian 

bagi hasil ini, seperti disebutkan diatas bahwa menurut Undang-Undang 

disebutkan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

dan bagi tanahkering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, hal ini sudah jelas 

berbeda dari kenyataan yang ada. Menurut penulis, jika pelaksanaan bagi hasil ini 
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jangka waktunya mengikuti peraturan yang ada, jelas tidak dapat dilaksanakan, 

sebab penggarap sawah hanya mendapatkan jangka waktu 1 tahun dengan 3 kali 

masa tanam.  

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dibuat dengan 

tujuan untuk melindungi masyarakat golongan lemah dari kecurangan yang 

ditimbulkan oleh golongan yang lebih kuat. Dalam Undang-Undang tersebut telah 

disebutkan bahwa pembagian tersebut haruslah adil berdasarkan pada kesepakatan 

yang telah dibuat antara pemilik tanah dan penggarap sawah.  

Dalam praktek penyelenggaraannya, perjanjian bagi hasil tanah pertanian 

ini jarang sekali membawa akibat yang negatif. Dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan dengan para petani di Desa tersebut mengatakan bahwa sejak dulu sampai 

sekarang jarang terjadi persengketaan sehubungan dengan adanya perjanjian bagi 

hasil terhadap tanah pertanian yang telah lama dilakukan. 

Kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus 

dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang 

dipergunakan untuk mengolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. 

Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik-

baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah 

pertanian yang diinginkan kedua belah fihak adalah hasil yang menguntungkan 

satu sama lain. 

 Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil 

panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap 

sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari 
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mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah 

memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil 

panen dengan pembagian yang adil. 

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang 

untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik 

tanah yang sebenarnya. Dalam hal tanah pertanian, kewajiban akan membayar  

pajak mengenai tanah yang bersangkutan dibebankan kepada pemilik tanah 

pertanian tersebut. Hal ini disebabkan, tanah pertanian mempunyai status Hak 

Milik yang masih dibebankan pajak diatasnya. 

Setelah perjanjian bagi hasil ini usai, maka pihak penggarap wajib 

menyerahkan kembali tanah pertanian yang bersangkutan kepada pemilik dalam 

keadaan baik. Setelah itu, pemilik dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan 

orang lain yang belum mempunyai garapan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau 

yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya 

bagi hasil pertanian di desa ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk 

menggarap semua lahannya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan 

tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah 

mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut pada petani 

penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani 

penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa 

saling percaya yang murni diantaranya.  

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Apabila  terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat 

panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian 

sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang adalah 

sebagai berikut. 

4. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 

2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap. 

5. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 

apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak. 
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6. Pemilik tanah  mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 

1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik 

tanah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang  tidak melaksankan bagi hasil pertanian menurut 

Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 yaitu: 

a. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang 

diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari 

perangkat desa maupun dinas yang terkait 

b.  Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan 

c. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelean setiap peraturan 

yang berhubungan dengan pertanian 

d. Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Bumen Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, sehingga menyesampingkan bentuk perjanjian tertulis 

dan hanya berdasarkan pada kepercayaan 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen jangan dilakukan 

dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan 

hukum. 

2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa 

Bumen bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan 

Kelautan Jawa Tengah untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan 
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terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang Undang-

Undang Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai seluruh 

peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian.  
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Undang-Undang Dasar 1945 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Pemilik Tanah Pertanian 

 

Nama  : Bambang Kadaryana 

 

Umur    : 51 Tahun 

 

Pekerjaan : Kepala Desa 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki? 

Jawab:  luas tanah yang saya miliki ya sekitar 4 hektaran mas. 

2. Berapakah jumlah penggarap sawah yang bekerja di tanah pertanian milik 

bapak?  

Jawab: sekarang ini penggarap sawah yang sekarang bekerja sama saya 

jumlahnya ada 13 orang mas. 

3. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan 

mempunyai SDM yang memadai? 

Jawab: ya caranya memilih petani yang rajin mas, yang sudah pengalaman 

bertani, selain itu ya biasanya bisa dilihat dari usia, fisik dan jenis 

kelamin mas. 

4. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?  

Jawab: kalau saya mau memarokan sawahku, saya menggunakan cara lisan 

aja kok mas, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas 

materai, menurut saya terlalu ribet mas, tinggal kita ketemu, kalau 
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sudah setuju ya langsung aja dilaksanakan, sudah biasa kayak gitu kok 

mas. 

5. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini? 

Jawab: ya daripada nanti sawahku terlantar karena tidak ada waktu yang 

cukup untuk mengurus dan mengolahnya mas, maka saya sengaja 

menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan 

cara bagi hasil ini 

6. Apakah pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah yang bapak lakukan 

berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 tentang  Perjanjian Bagi Hasil? 

Jawab: ya tidak lah mas, hanya lisan aja mas, lebih praktis dan enggak ribet, 

saya percaya sama yang mengerjakan sawahku kok mas. 

7. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian 

sawah?  

Jawab: biasanya sih tiap penggarap saya tawarkan 1 tahun dulu mas, misal 

pekerjaannya rajin dan saya anggap hasilnya lumayan ya nanti bisa 

diperpanjang lagi mas. 1 tahun dibagi 3x masa tanam yaitu 2x padi 

dan 1x sayuran mas. 

8. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: hak saya ya mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil panen 

yang ditanam oleh para penggarap to mas, kalau kewajiban saya ya 

harus mengeluarkan biaya buat mengolah sawah, seperti bibit, pupuk, 

obat, dan semua yang dibutuhkan penggarap. 

9. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama 

ini? 

Jawab: banyak to mas, bisa mendapatkan hasil tanpa kerja keras, bisa 

membantu orang, kalau kerugian ya yang namanya bertani ya mas 

pasti pernah yang namanya gagal panen. 

10. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan 

bagi hasil pertanian sawah ini? 
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Jawab: kalau soal kendala ya biasanya terkadang ada penggarap yang 

menyepelekan kewajibannya mas, contohnya menunda pengobatan 

tanaman, alesannya hujanlah atau apalah, lha itu kan membuat 

tanamanya bisa tidak subur mas, selain itu ya faktor cuaca dan hama 

yang bisa membuat panen gagal mas. 

11.  Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah? 

Jawab: pernah mas, kadang penggarap ingkar janji, kadang tidak ada 

kecocokan, disuruh gini malah kerjanya gini, terus kadang juga ada 

yang menipu mas. 

12. Bagaimanakah sistem  pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian 

sawah ini?  

Jawab: kan bagi hasil ini dilakukan secara maro mas, semua biaya buat 

mengolah sawah seperti bibit, obat dan pupuk saya yang membiayai, 

nanti saya mendapat setengah bagian dan penggarap mendapatkan 

setengah bagian juga mas. 

13. Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara 

mengatasinya?  

Jawab: memang pernah mas sawah saya gagal panen, hasilnya sedikit sekali, 

padi di sawah hancur dimakan tikus, sedih sih mas, tapi saya ikhlas. 

Oleh karena itu mas, saya berikan semua hasil panen kepada 

penggarap soalnya penggarap sudah susah payah bekerja kok masih 

dibagi dua, saya kasihan mas 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Pemilik Tanah Pertanian 

 

Nama  : Sutrisno 

 

Umur    : 56 Tahun 

 

Pekerjaan : Swasta 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki? 

Jawab:  sawah saya enggak luas mas, cuma 1 hektaran mas. 

2. Berapakah jumlah penggarap sawah yang bekerja di tanah pertanian milik 

bapak?  

Jawab:  untuk saat ini ada 3 orang mas. 

3. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan 

mempunyai SDM yang memadai? 

Jawab: ya jelas saya milih yang rajin dalam bertani lah mas, intinya milih 

yang sudah biasa bertani, agar sawah punyaku nanti bisa dikerjakan 

dengan baik mas.  

4. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?  

Jawab: bentuknya ya lisan aja mas, enggak tertulis apalagi pakai materai, 

soalnya yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya mas. Enggak 

enak nanti disangka tidak percaya sama orangnya mas. 
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5. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini? 

Jawab: sawah milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, 

dikarenkan saya tidak cukup waktu untuk mengurusi sawah yang 

lumayan luas. Untuk mempercayakan sawahnya saya memilih orang 

yang rajin dalam bertani, dipilih dari kerabat dekat atau orang lain 

yang telah dikenal. 

6. Apakah pelaksanaan bagi h.asil pertanian sawah yang bapak lakukan 

berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 tentang  Perjanjian Bagi Hasil? 

Jawab: sama sekali tidak mas, kan perjanjiannya lisan. Ya seperti yang saya 

katakan tadi, enggak enak sama penggarapnya mas, dikira engak 

percaya sama saudara sendiri. Saya hidup di desa mas, saling percaya 

aja mas, kan saling kenal. 

7. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian 

sawah?  

Jawab: sudah menjadi kebiasaan di desa ini mas, tiap pelaksanaan bagi hasil 

perjanjiannya satu tahun dulu, nanti dilihat kerjanya, kalau saya 

anggap rajin dan menguntungkan, ya nanti tinggal ditambah lagi masa 

kerjanya mas. 

8. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam, 

ya saya harus mendapatkan sebagian hasilnya. Kewajiban ya 

memberikan biaya tanam kepada penggarap. 

9. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama 

ini? 

Jawab: keuntungannya ya sawah tidak terlantar mas, daripada tidak ada yang 

mengerjakan, lebik baik saya parokan dandapat hasil. Kerugiannya ya 

kalau pas gagal panen ya g dapat duit mas. 

10. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan 

bagi hasil pertanian sawah ini? 
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Jawab: kendalanya ya biasanya tanaman dirusak hama ataupun cuaca mas, 

contohnya padi dimakan hama, kalau cuaca ya kadang tanaman mati 

karena hujan terus-menerus, kadang tanaman ambruk diterjang angin 

kencang mas. 

11.  Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah? 

Jawab: jarang ada masalah mas, paling ya saat gagal panen, pembagianya kan 

sedikit sekali, tapi ya adil menurut saya, atau itu mas, kadang 

penggarap minta uang lebih buat beli obat ataupun pupuk, padahal 

harganya enggak segitu.  

12. Bagaimanakah sistem  pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian 

sawah ini?  

Jawab: pembagiannya ya setengah buat saya dan setengah buat penggarap, 

kan perjanjiannya begitu mas, tapi semua biaya pengolahan ya saya 

yang menanggung. 

13. Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara 

mengatasinya?  

Jawab: ya diambil gimana baiknya aja mas, misal gagal panen ya semua biaya 

yang saya keluarkan dikembalikan dulu, habis itu sisanya baru dibagi 

dua mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Ehyak 

 

Umur    : 45 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: sudah lama mas, sekitar 6 tahunan mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: masa tanam sudah ditentuan dari pemilik mas, ada 3x masa tanam, 2x 

padi dan 1x sayuran mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: pada bulan desember-maret menanam padi, bulan april-juli padi lagi, 

terus agustus-november sayuran mas. Kalau sayuran, apa yang ingin 

ditanam dipasrahkan ke saya mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: aturannya paling disuruh mengerjakan sawahnya dengan sebaik-

baiknya mas, selain itu ya hasil panen dibagi dua lah mas. 
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5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: kewajiban saya mengolah lahan dan menanam tanaman sampai panen 

mas, hak saya ya cuma dapat pembagian hasil panen. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak 

mempunyai sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

kok mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: kalau bagi hasil maro ya semua biaya ditanggung pemilik mas, tapi 

kalau mertelu, semua biaya yang menanggung penggarap mas, tapi 

nanti saya dapatnya 2/3 mas. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: sejauh ini kendalanya cuma hama dan cuaca aja mas, soal penyakit 

pada tananam itu jarang karena tanaman diberikan pengobatan. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: kalau ada konflik ya diselesaikan kekeluargaan mas, ya namanya 

saling kenal mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: kalau soal cuaca sulit mengatasinya mas, soalnya itu kan kondisi alam, 

tapi kalau kekeringan ya dengan mengaliri sawah dari hilir sungai 

mas, tapi kalau kepepet dan tidak ada air ya dengan cara pompanisasi 

mas. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: ya saya mas, setelah terjual baru laporan sama pemilik. Setelah itu 

baru hasilnya dibagi dua. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: hasilnya ya dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan awal, saya 

mendapatkan 50% dan begitu juga dengan pemilik. 
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13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: ya lumayan buat tambah–tambah kebutuhan keluarga mas, selain itu 

ya yang namanya orang tua kan menyekolahkan anak juga mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Towil 

 

Umur    : 43 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: lumayan lama sih mas, ada 7 tahunan  mungkin mas.  

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: maksudnya menanam tanaman dalam setahun bisa berapa kali gitu 

mas? Ya biasanya kalau setahun bisa sampai 3x mas,  

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: ya tergantung pemilik tho mas, pemiliknya minta tanami sayur ya saya 

ikuti, suruh tanami padi ya saya ikuti, nurut aja sama pemiliknya mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: kalau aturan apa ya mas, paling ya itu, suruh ngerjain sawah dengan 

baik, yang rajin, suruh menanam ini ya ikuti, paling cuma kaya gitu aja 

mas. 
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5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: kewajiban ya jelas melaksanakan pekerjaan saya sebagai penggarap 

sawah tho mas, menanam dan merawat tanaman supaya tumbuh subur 

biar bisa dipanen mas. Kalau yang hak ya yang pasti dapat imbalan 

dari kerjasama ini mas. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: saya melakukan bagi hasil tanah pertanian ini sudah sejak lama mas. 

Saya melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah pertanian 

saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya 

melakukan bagi hasil ini buat keluarga mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: ya yang mengeluarkan biaya ya pemilik tho mas, tugas saya kan cuma 

menanam dan merawat tanaman sampai panen aja mas, 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: jarang ada kendala mas, biasa aja dalam bertani, cuma nasib-nasiban 

mas, kalau lagi beruntung ya lancar-lancar aja, kalau lagi tidak 

beruntung ya gagal panen atau hasil tidak laku. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: konflik sih jarang terjadi, paling kadang dimarahi sama pemilik karena 

kurang rajin atau hasil panen gagal, tapi ya paling pemilik marah 

sebentar, besok-besok udah tidak lagi mas. Ya wajar lah mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: tergantung mas, kondisi alam seperti apa dulu, kalau kemarau panjang 

masih bisa diatasi, sawah masih bisa di leb (digenangi air dari aliran 

sungai) tapi kalau cuacanya seperti angin kencang ya pasrah aja mas, 

tinggal paginya di cek aja, tanamannya pada ambruk atau enggak. 
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11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: ya saya lah mas, pemilik tinggal terima hasilnya aja mas, tinggal 

minta bersih atau kotor, kalau bersih ya uang kalau kotor ya masih 

bentuk panenan. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: hasilnya ya setengah dari hasil panen mas, misal dijual laku 1juta ya 

saya dapet 500rb, gitu mas. 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya bisa buat makan keluarga mas, tapi itu mas, kalau pas 

untung besar ya bisa buat beli ini itu, kaya TV atau sepeda motor mas, 

tapi ya itupun jarang-jarang, pas lagi beruntung aja mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Sriyono 

 

Umur    : 52 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: wah, sudah lama mas, ya mungkin hampir setengah dari umur saya 

mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: sejak dulu sampai sekarang tetap 3x mas, tidak bisa 4 kali, soalnya 

dalam menanam tanaman sampai panen itu sekitar 3,5 bulan, trus 

setelah panen, tanah harus diolah lagi supaya dapat ditanami, 

pengolahannya ya sekitar seminggu sampai dua minggu. Jadi kalau 

ditotal ya hampir 4 bulanan, setahun dibagi 4 ya bisannya 3x kan mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: tergantung permintaan dari pemiliknya mas, biasanya padi 2x, trus 

sayuran 1x. Kalau yang sayuran, diberi kebebasan sama pemiliknya 

mas, mau ditanami apa ya tinggal kitanya mau milih apa, gitu mas. 
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4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: gini mas, soal aturan ya tinggal dari kesepakatan awal, suruh mengelola 

sawahnya, tapi ada pembagiannya, selain itu kita disuruh bekerja 

dengan rajin, tapi yang jelas ya sawahnya tidak boleh dijual lah mas. 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: tujuan saya ikut jadi penggarap saya adalah kerjasama dan 

mendapatkan keuntungan, ya hak saya mendapatkan keuntungan itu 

tadi. Tapi kalau kewajiban ya minimal kita sadar tanggung jawab lah 

mas, kita sudah dipercaya orang lain, diberikan pekerjaan, ya minimal 

kita memberikan yang terbaik mas. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: saya itu orang miskin mas, buat beli ini itu susah mas, maka dari itu 

saya mau jadi penggarap, lumayan bisa menutup kebutuhan keluarga. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: kalau bagi hasil ya saya selama ini hanya ikut aturan aja mas, selama 

ini kalau paroan ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas, 

kalau yang mertelu saya dapat 2/3 mas, tapi semua biaya keperluan 

mengerjakan sawah saya yang menanggung. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: kendala ya banyak lah mas, seperti hama, cuaca buruk seperti 

kemarau panjang atau hujan terus-terusan atau juga angin kencang, 

semuanya ada dampaknya buat tanaman mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: konflik ya pernah mas, yang namanya kerja puluhan tahun pasti pernah 

mengalaminya, tapi ya jarang sekali terjadi, ya cara mengatasinya ya 

kekeluargaan mas, namanya orang desa ya begitu mas, suatu masalah 

tidak akan diperpanjang, malu sama tetangga mas. 
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10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: ya dalam pertanian tinggal pintar-pintaran petaninya mas. Solusinya 

pasti ada, tapi ya tinggal petaninya mau bergerak apa tidak. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: pemilik dari dulu meminta saya yang menjual hasil panenya mas, 

misal ditawar orang segini, ya saya laporan dulu sama pemilik, misal 

pemilik oke, ya saya jual, habis itu hasilnya lagi dibagi.  

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: ya dapatnya setengah mas, setengah buat pemilik, setengahnya lagi ya 

buat saya mas. 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya jelas kita dapat hasil dari semua kerja keras dan bisa 

digunakan buat keperluan keluarga mas, buat uang belanja istri 

palingan mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Muhrodi 

 

Umur    : 40 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: baru mas, lagi 1 tahun mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: setahun 3x mas.  

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: ditanami padi sama sayuran mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: aturan ya disuruh mengelola sawah, setelah panen ada pembagian hasil, 

itu sih yang paling pokok mas. 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: hak ya intinya mendapatkan hasil sebagaimana mestinya, kalau 

kewajiban ya mengolah sawah supaya mendapatkan hasil. 
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6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: ya daripada tidak kerja mas, lumayan buat menambah nafkah keluarga 

mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: kalau sawah yang saya kerjakan dapat biaya awal dari pemiliknya mas. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: kendala kadang ada mas, itu mas, hama tikus saat menanam padi mas, 

biasanya padi diserang tikus. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: selama ini tidak ada mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: kalau penghujan agak sulit mas, tanaman biasanya ada yang busuk 

karena hujan terus menerus, tapi kalau kemarau ya disiram mas, 

diusahakan dapat air. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: saya yang disuruh menjual panennya mas. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: ya kalau disini yang namanya paroan dalam bagi hasil ya ½ untuk 

penggarap sawah dan ½ untuk pemilik sawah mas 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya jelas dapat menambah nafkah keluarga mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Muhtarom 

 

Umur    : 37 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: ada 2 tahunan mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: setahun ya ditanami padi 2x panen dan sayuran 1x panen mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: ya tidak tentu mas, yang pasti itu padi 2x panen, yang 1x panen kita 

diberi hak dari pemilik untuk memilih tanaman apa yang ingin kita 

tanam. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: kita disuruh tidak malas bekerja, rajin mengolah sawah mas, paling 

seperti itu kok mas. 
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5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: hakku ya dapat duit setelah panen mas, namanya orang bekerja ya cari 

duit. Kewajibannya ya aku harus bekerja mengolah sawah itu supaya 

bisa jadi duit lah mas. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: sulit mas dapat pekerjaan, ya aku mau jadi penggarap sawah, daripada 

tidak punya pekerjaan, nanti anak istri enggak bisa makan mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: biaya yang kudapat guna mengolah sawah ya dari pemilik sawah mas, 

semuanya dari dia, aku tinggal kerja aja mas. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: tetap ada kendalanya mas. Biasanya terjadi saat tanaman di usia 

tengah-tengah mas, kadang rusak, kadang mati juga mas. Harus 

waspada saat masa-masa itu mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: selama aku bekerja aku anggap tidak ada mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: masa penghujan biasanya tanaman rawan busuk karena genangan air, 

maka ya tempat irigasinya diperhatikan, musim kemarau rawan 

kekeringan, ya harus diberikan air secukupnya mas. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: pemilik tidak pernah mau menjual hasil panen mas, ya terpaksa aku 

yang mengalah untuk jual panenanya mas. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: Besarnya hasil yang kudapatkan dari bagi hasil ini adalah ½ untukku 

dan ½ lagi untuk pemilik sawah. 

 



101 

 

 

 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya terlihat di dalam keluargaku mas, semuanya ya untuk 

keluarga mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Thukul 

 

Umur    : 46 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: kalau dihitung ya jalan jalan 9 tahun ini mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: setahun itu ada tiga kalinan mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: padi 2x panen dan sayuran 1x panen. Saya bisa menjawab begitu 

soalnya sudah ditentukan oleh pemiliknya mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: aturan ya kita disuruh mengerjakan sawah dari awal sampai panen, 

tidak menyepelekan pekerjaan, sampai hasil panen bisa dipetik mas. 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: kalau hak ya mendapatkan bagian yang adil dan sepantasnya mas, kalau 

kewajiban ya menanam tanaman sampai panen, tumbuh subur dan tidak 
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mati supaya hasilnya maksimal mas, hasilnya kan nantinya buat kita 

juga mas. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: pekerjaan saya tidak tetap mas, kadang dibutuhkan dan kadang tdak, 

jadi hasil yang saya dapatkan kurang memenuhi kebutuhan. Maka dari 

itu saya mau menjadi penggarap sawah ini mas, kan menggarap sawah 

tidak setiap hari mas, bisa disambi kan mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: saya milih mertelu mas, maka saya yang mengeluarkan biayanya mas, 

tapi saya dapat hasilnya 2/3 bagian mas. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: kadang ada ya kadang lancar-lancar aja mas. Yang sering muncul itu 

hama mas, bisa tikus, bisa ulat, dan lain-lain mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab: pernah mas, waktu dulu saat hasil panen saya jual. Pemilik tidak 

percaya dengan uang hasil panen, tapi ya diselesaikan dengan baik-

baik mas, waktu itu saya punya saksinya mas, setelah itu ya begitu aja 

selesai mas,  

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: penghujan ya tempat irigasinya dibenerin biar lancar mas. Kalau 

kemarau kita harus ekstra kasih air mas, biar tanaman tidak layu 

ataupun mati. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: saya terus mas yang jual. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: hasil yang kudapatkan ya 2/3 bagian dari hasil panen mas, soalnya 

sistem mertelu yang saya gunakan. 
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13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya lumayan buat mencukupi kebutuhan hidupku, anak dan 

juga istriku mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Judi 

 

Umur    : 44 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: saya jadi penggarap sawah kalau dihitung ya 4 tahunan mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: biasanya 3x mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: sawah yang saya kerjakan ya kadang-kadang saya tanami padi, kadang-

kadang ya sayuran mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: aturan ya suruh kerja dengan sebaik-baiknya mas, disuruh tanggung 

jawab, terus kalau panen ya hasilnya dibagi 2 mas. 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: hak saya mendapatkan hasil mas, kalau soal kewajiban ya saya harus 

mengerjakan sawah dengan sebaik-baiknya mas. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 
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Jawab:  

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: biaya ya tetap minta sama pemilik sawah mas, saya kan maro 

sawahnya orang mas, jadi semua biaya guna pengolahan sawah yang 

mengeluarkan pemiliknya. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: kendala terkadang gagal panen mas, tanaman yang saya tanam pernah 

gagal panen mas, tanaman yang kutanam pernah hancur semua. Tapi 

ya tetap hasilnya dibagi dua, soalnya sudah perjanjian dari awal sih 

mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab:  konflik sih sampai saat ini belum pernah mas, kalau kita jujur ya tidak 

bakalan ada konflik mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: tergantung mas, saya kasih contoh aja ya mas, kalau masa penghujan 

misal kita menanam lombok ya kadang saya plastikin mas, biar tidak 

busuk karena terkena air terus-menerus, kalau misal kemarau ya 

tinggal disiram aja mas. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: yang menjual hasil panenya ya saya mas, biasanya saya yang 

menawarkan sama pembelinya mas. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: hasil yang saya peroleh ya ½ bagian mas, saya kan maro mas, bukan 

mertelu, kalau mertelu ya saya dapatnya 2/3 mas. 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya jelas ada mas, lumayan bisa beli TV, terus sama 

perlengkapan rumah lainnya mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Musliman 

 

Umur    : 43 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: jadi penggarap sawah ya mas, ya sekitar 6 tahunan mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: masa tanam setahun ya pasti 3x mas, semua petani ya biasanya hanya 

bisa menanam tanaman 3x dalam setahun mas. 

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: ya kadang sayuran, ya kadang padi, ya kadang ketela, tapi seringnya 

ditanami padi sih mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: aturan g ada sih mas, paling kita disuruh menanam dan mengolah 

sawah sampai bisa dipanen, habis itu hasilnya dibagi 2, paling 

aturannya cuma seperti itu mas. 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 
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Jawab: ya dalam hasil pertanian semua biaya dari pemilik tanah mas, kewajiban 

saya ya mengolah sawah dengan baik. Hak saya ya cuma dapat hasil 

sebagian. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: alasan ya mas, ya buat nambah-nambah penghasilan aja mas, 

kebutuhan pokok sekarang mahal mas, ya lumayan lah dengan kerja 

seperti ini bisa nambah penghasilan 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: biaya saya peroleh semua dari orang yang punya sawah mas. 

Perjanjian awal kan semua biaya dari dia, tugas saya hanya 

menggarap aja mas. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: kendala saya anggap tidak ada mas, hanya sebatas hal-hal yang wajar 

aja seperti diserang hama, hal seperti itu saya anggap biasa dalam 

bertani mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab:  konflik sih tidak pernah mas, paling kadang-kadang dimarahin aja 

sama pemiliknya mas, jujur aja ya mas, saya itu orangnya agak malas 

mas. Tapi kalau lagi dimarahin ya tinggal saya nurut aja, habis itu 

sudah tidak marah lagi mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: musim penghujan menurut saya tidak begitu masalah mas, tapi kalau 

musim kemarau ya saran saya tanaman sering di cek aja, kalau tidak 

dicek kadang ada yang mati kering, kadang ada yang layu mas, sering-

sering aja kasih air mas. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: kalau disini dalam bagi hasil, yang menjual panen ya yang nanam 

mas,  
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12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 

Jawab: hasil yang saya dapat hanya 1/3 mas, soalnya saya hanya bertugas 

menanam dan memelihara saja, soal bibit, pupuk dan lainnya 

tanggung jawabnya si pemilik mas. 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya ya buat nambah penghasilan, bisa buat mencukupi 

kebutuhan mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,  

Kabupaten  Semarang 

 

Identitas Penggarap Sawah pertanian 

 

Nama  : Sodin 

 

Umur    : 42 Tahun 

 

Pekerjaan : Petani 

 

Alamat  : Bumen 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah? 

Jawab: saya menggarap sawah sampai saat ini kalau ditotal sekitar 6 sampai 7 

tahunan mas. 

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?  

Jawab: setahun bisa 3x mas.  

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?  

Jawab: biasanya udah ada bulannya mas, tiap bulan ini sampai ini padi, habis 

itu bulan ini sampai ini padi lagi, nah yang terakhir baru ditanami 

sayuran mas. 

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap sawah seperti bapak? 

Jawab: waduh, kalau soal aturan apa ya mas, paling intinya menggarap sawah 

sampai bisa dipanen mas, yang penting itu pemiliknya dapet duit mas. 
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5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah? 

Jawab: ya dalam hasil pertanian semua biaya dari pemilik tanah mas, kewajiban 

saya ya mengolah sawah dengan baik. Hak saya ya cuma dapat hasil 

sebagian. 

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah? 

Jawab: ekonomi  keluarga saya lemah mas, saya itu lulusan SD, mau kerja 

yang enak susah mas,  kalau saya tidak kerja seperti ini ya nanti buat 

mencukupi kebutuhan keluarga pake apa mas. 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil 

pertanian ini? 

Jawab: ya yang membiayai orang yang punya sawah mas, semua biaya buat 

mengolah sawah ya dari dia. 

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 

Jawab: namanya bertani itu gampang-gampang susah mas, gampangnya 

tinggal menaman, dirawat, habis itu dapet hasil, susahnya kalau pas 

gagal panen, kadang-kadang modalnya tidak kembali mas, sudah 

keluar biaya, waktu dan tenaga mas, kan jadinya rugi mas. 

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana 

cara mengatasi konflik tersebut? 

Jawab:  kalau konflik tidak pernah mas, sampai saat ini alhamdulillah 

hubungan saya dengan pemilik sawah baik-baik saja mas. 

10.  Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 

penghujan maupun masa kekeringan?  

Jawab: saat musim hujan dicek aja pengairanya mas, lancar apa tidak, 

sedangkan musim kering ya gimana caranya disiram, dialiri air sampai 

cukup mas. 

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?  

Jawab: panen saya yang jual mas, saya juga yang cari pembelinya. 

12. Berapa  hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 
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Jawab: hasilnya ya saya hanya dapat separuh dari panenanya mas, 

kesepakatannya kan begitu mas. 

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan 

keluarga? 

Jawab: dampaknya banyak mas, penghasilan ya lumayan, walaupun enggak 

pasti tapi ya lumayan mas, bisa nyekolahin anak dan bisa beli ini itu 

mas. 
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FOTO FOTO HASIL DOKUMENTASI 

 
Gambar 1                                                   Gambar 2 

Wawancara dengan Muhrodi                    Sriyono (penggarap sawah) 

 
Gambar 3                                                  Gambar 4 

Towil (penggarap sawah)                         Ehyak (penggarap sawah) 

 
Gambar 5                                                   Gambar 6 

Lokasi sawah bagi hasil                            Sample tanaman 
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Gambar 7                                                   Gambar 8  

Sample tanaman                                        Sample tanaman  

 
Gambar 9                                                 Gambar 10 

Hasil panen                                              Hasil panen 

 
Gambar 11                                               Gambar 12 

Hasil panen dibeli oleh tengkulak 1        Hasil paneh dibeli oleh tengkulak 2    
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Gambar 13                                                Gambar14 

Hasil panen dibawa ke pasar agro            Denah lokasi Desa Bumen 

 


