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Abstrak 

 

Penelitian ini membahas tentang pejanjian bagi hasil tanah pertanian di desa 

perian kecamatan montong gading lombok timur, bertujuan untuk mengetahui 

Pelaksanaan serta Pembagian Imbangan Bagi Hasil Tanah Pertanian menurut 

Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dan Hukum Adat di desa perian. Jenis 

penelitian ini adalah normatif empiris yaitu mengacu pada peraturan perundang-

undangan dan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui  Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di 

desa Perian ini masih menggunakan hukum adat setempat, karena sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat melakukan perjanjian ini dengan lisan saja atau tidak 

tertulis hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja. Dalam hal ini diketahui 

bahwa salah satu faktor utamanya adalah karena faktor tolong menolong dan rasa 

kekeluargaan. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Hukum Adat 

 

LAND PROPIT SHARING AGREEMENT ACCORDING TO LAW 

NUMBER 2 YEAR 1960 AND ADAT LAW (Study in perian village, 

montong gading, east lombok regency) 

 

Abstract 

 

This reseach explains on land profit sharing agreement in perian village, montong 

gading, east lombok regency, the aims are to know the implementation and 

distribution of agricultural product yield balance according to the law number 2 

year  1960 and perian’s adat law. This research type is normative-empirical legal 

research which based on legal rules and examines it implementation in the 

society. from research result it can be known that land profit sharing agreement 

in perian village is conducted base on local adat law, since it is became 

costumary law for the people of perian village concluded the agreement verbally, 

unwritten, based on trust and good faith. In this terms, it is can be known that 

faktors are because of mutual help and kinship. 

 

Keyword: Production Sharing Agreement, Agricultural Land, Adat Law 
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I. PENDAHULUAN  

Indonesia adalah salah satu Negara Agraris yang mana menggantungkan 

kehidupan masyarakatnya pada tanah. Tanah merupakan anugerah yang diberikan 

Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang memiliki manfaat yang sangat vital 

bagi kehidupan karena bagi masyarakat indonesia, tanah merupakan tempat untuk 

berusaha yang paling menjanjikan dalam menopang kehidupan, karena tanah 

memiliki fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan manusia baik untuk tempat 

tinggal, perkebunan, maupun pertanian, sehingga sudah merupakan kewajiban 

bagi umat manusia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan segala 

sesuatu yang ada diatasnya seperti tanah ini. 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan 

manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas 

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah
1
. 

Mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk 

memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu pangan, sandang, dan papan atau 

kebutuhan primer. 

 Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang 

berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, 

berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang 

bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas 

tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.
2
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Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi 

mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga tenaga yang 

mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan 

penggarap.  

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada 

umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama 

anggota masyarakat.
3
 

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Desa Perian Kecamatan 

Montong Gading Lombok Timur masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian (sawah). Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak 

dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. 

Perjanjian bagi hasil di Desa perian ini didasarkan pada kepercayaan dan 

kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Tidak semua pemilik tanah 

bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap 

memaksa kepada para penggarap karena disini kedudukan mereka lemah dan 

kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak 

mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :1. Bagaimanakah 

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang -Undang 

Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil Dan Hukum Adat Di Desa 

Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ? 2. Berapakah Imbangan 

Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 

                                                             
3
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Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm. 2 
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tentang perjanjian bagi hasil Dan Hukum Adat Di Desa Perian Kecamatan 

Montong Gading Lombok Timur ? 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang no. 2 tahun 1960 

tentang perjanjian bagi hasil dan hukum adat. 2. Untuk mengetahui imbangan bagi 

hasil tanah pertanian menurut undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian 

bagi hasil dan hukum adat. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat secara 

akademis, dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai bahan penyusunan 

skripsi. 2. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan 

bagi ilmu pengetahuan,. 3. Manfaat praktis, dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat.  

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, 

A. Metode pendekatan, 1) pendekatan konseptual (konseptual approach), 2) 

pendekatan perundang-undangan (statue approach). 3) pendekatan sosiologis, B. 

Jenis dan sumber data, dalam penelitian ini jenis data yang dipakai terdiri dari 

bahan hukum berupa: 1). Bahan hukum primer 2). Data sekunder  3). Data tersier. 

Untuk sumber data, 1). Data kepustakaan. 2). Data lapangan. 3. Teknik 

pengumpulan data dan bahan hukum adalah: a. Studi kepustakaan. b. Data 

lapangan. 4. Analisis data, yaitu analisis kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang 

didasarkan pada bahan kepustakaan dan data lapangan.  
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II. PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Perian 

Kecamatan Montong Gading Lotim 

1. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Perian 

Pada umumnya yang melatarbelakangi pemilik dan penggarap 

melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena atas dasar tolong-menolong dan 

rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat Desa Perian, di 

mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai 

wujud tolong-menolong diantara masyarakat Desa Perian. faktor atau alasan 

yang mendorong pemilik sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil yaitu 

karena : 

a. Tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya.  

b. Tidak punya waktu.  

c. Tidak terlalu bisa menggarap tanah.  

d. Jarak tanah jauh dari tempat tinggal,  

e. Menolong penggarap karena tidak punya lahan.  

Sedangkan bagi penggarap Pada umunya alasan penggarap sawah untuk 

melakukan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah garapan dan 

sedikit mempunyai tanah garapan. alasan yang mendorong penggarap sawah 

melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah disebabkan karena :  

a. Tidak mempunyai tanah garapan,  

b. Mempunyai sedikit tanah garapan,  

c. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan 
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2. Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil  

Dari hasil penelitian penulis Subjek perjanjian bagi hasil secara umum 

adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan hukum yang 

berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil 

tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga 

para pemegang gadai, penyewa/pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat  dan 

lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. 

Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. 

Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun 

berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan 

hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus 

penggarap.  

3. Bentuk perjanjian bagi hasil  

Bentuk perjanjian Bagi Hasil yang dibuat oleh masyarakat Desa Perian 

tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk 

mufakat , bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (pemilik dan 

penggarap) berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa 

gotong royong. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada 

kata sepakat kedua belah pihak, tanpa melibatkan adanya saksi.  

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat 

tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar 

sepengetahuan Kepala Desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara 
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kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian bagi hasil tersebut tanpa melapor 

kepada Kepala Desa setempat.  

4. Isi Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Perian 

a. Hak dan keajiban para pihak 

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah
 

yaitu : Memberikan izin 

kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut, Memberikan modal, 

Menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah ditentukan 

sebelumnya, Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida, Membayar pajak 

tanah. 

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain: Menerima tanah 

dari pemilik tanah, Mengolah tanah, Memberikan sebagian hasil panen atau 

imbangan menurut kesepakatan, menyerahkan kembali tanah garapan 

kepada pemilik setelah berakhir perjanjian.  

b. Resiko  

 

Dalam penggarapan sawah, penggarap mengupayakan agar sawah 

garapan memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Namun kadang hasil 

yang didapatkan atau diperoleh tidak sesuai dengan usaha yang telah 

dilakukan, sehingga kegagalan dalam panen bisa saja terjadi dan hal ini 

pada umumnya disebabkan oleh hama atau penyakit pada tanaman padi, dan 

kurangnya pasokan air yang dibutuhkan oleh tanaman pertanian. Kurangnya 

air ini terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga para 

petani tidak bisa mendapatkan air untuk tanah pertanian yang sedang 
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dikerjakan yang menyebabkan kegagalan panen. Apabila terjadi kegagalan 

dalam panen kerugian ditanggung bersama.  

c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil 

Dalam perjanjian bagi hasil biasanya jangka waktu ditentukan oleh 

kedua pihak, dimana kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang 

jangka waktu dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian 

Bagi Hasil jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak hanya ditentukan oleh 

kedua belah pihak , namun juga ditetapkan oleh camat dan ditetapkan lebih 

lanjut Menteri Muda Agraria seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 

disebutkan jangka waktu perjanjian bagi hasil bahwa bagi sawah waktu itu 

adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagai tanah kering sekurang-

kurangnya 5 tahun.  

Namun di dalam hukum adat di desa perian penentuan jangka waktu 

dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan, karena apabila pihak 

penggarap betah dengan perjanjian bagi hasil tersebut karena mendapatkan 

keuntungan yang banyak dan pemilik tanah juga begitu, maka perjanjian itu 

akan terus berlanjut, akan tetapi apabila dalam perjanjian bagi hasil dimana 

pihak penggarap tidak mendapatkan keuntungan  maka pihak penggarap 

boleh meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan begitu pula dengan 

pemilik tanah apabila dalam perjanjian tersebut merasa tidak puas dan tidak 
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mendapat keuntungan dari tanah yang digarap oleh penggarap bisa 

mengakhiri perjanjian tersebut.
4
 

d. Berakhirnya perjanjian bagi hasil 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa perian 

umumnya dibuat tanpa memakai jangka waktu, sehingga perjanjian dapat 

berakhir untuk setiap kali selesai panen, akan tetapi berakhirnya perjanjian 

bagi hasil juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni:  

1) Jangka waktunya berakhir,  

2) Atas persetujuan kedua belah pihak,  

3) Pemilik tanah meninggal dunia,  

4) Adanya pelanggaran oleh penggarap dalam perjanjian,  

5) Tanahnya musnah,  

6) Penggarap tidak mengerjakan sawah dengan semestinya,  

7) Atau pemilik meminta bagian yang lebih banyak 

Adapun syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil adalah: 
5
 

1) Pihak penggarap sendiri yang meminta kepada pemilik tanah dengan 

alasan karena faktor umur atau karena usaha yang dilakukan penggarap 

sudah maksimal akan tetapi tanah yang digarapnya tidak memberikan 

keuntungan yang lebih besar karena diakibatkan kondisi tanah yang 

kurang memungkinkan,  

2) Pemilik tanah sendiri yang meminta kepada pihak penggarap untuk 

mengakhiri perjanjian tersebut, dengan alasan pihak penggarap tidak bisa 

                                                             
4
Wawancara Dengan Inak Hainiah di dusun  perian  utara Pada Tanggal 23 Juli 2018  

5
 Hasil Wawancara Dengan Papuk Mastur Sebagai Tetua Di Dusun Perian Utara Pada 

Tanggal 25 Juli 2018  
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memberikan keuntungan yang lebih besar, tidak bisa mengelola/ merawat 

tanah dengan baik, penggarap tidak jujur tentang jumlah hasil panen yang 

didapatkan,  

3) Berakhirnya perjanjian karena kesepakatan dari kedua belah pihak itu 

sendiri. 

5. Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Menurut Hukum Adat Di Desa Perian 

Adapun cara-cara yang dilakukan masyarakat di desa perian ini untuk 

menyelesaikan konflik atau sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil tanah pertanian ini dalam masyarakat yaitu :
6
 

a. Dilakukannya perdamaian atau permusyawarahan terlebih dahulu antara 

kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pihak penggarap, 

b. Apabila setelah dipertemukan kedua belah pihak untuk melakukan 

perdamain namun belum ada kesepahaman dan menemukan titik temu maka 

barulah dihadirkan kepala dusun (Kadus)  setempat beserta pemuka adat 

(jika ada) sebagai penengah dalam permasalahan tersebut untuk menemukan 

jalan keluar,  

c. Setelah dilakukannya musyawarah dengan dihadiri oleh Kepala Dusun 

maupun Pemuka Adat namun ternyata masih saja belum menemukan titik 

temu dan kesepahaman antar para pihak, maka barulah akan dihadirkan 

Kepala Desa, Kepala Dusun, Pemuka Agama (tuan guru), maupun Kepala 

Adat sebagai penengah untuk mendamaikan dan yang akan memberikan 

                                                             
6
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Munawar Khairi Selaku Kepala Dusun Di Dusun 

Gunung Paok Desa Perian, Pada Tanggal 22 Juli 2018 
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saran dan masukankepada kedua belah pihak untuk mencapai suatu 

kesepakatan dan keputusan bagi kedua belah pihak,  

d. Namun jika dengan ketiga cara ini para pihak belum juga mendapatkan 

kesepakatan maka permasalah tersebut dikembalikan kepada kedua belah 

pihak apakah akan melanjutkan dengan jalur litigasi (Pengadilan) atau tidak 

Tergantung dari kedua belah pihak tersebut. 

B. Imbangan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Perian 

Menurut Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang pedoman 

pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960, maka besarnya bagi hasil tanah tersebut 

adalah : a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik 

bagi tanaman padi yang ditanam di sawah; b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk 

penggarap, serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija 

yang ditanam di sawah dan padi yang ditanam dilahan kering.  

Pembagian tersebut ialah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi 

dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga 

ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat. 

 Perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini di dalam masyarakat yang ada 

Di Desa Perian terdapat berbagai cara dalam penentuan pembagian hasil tanah 

yang digarap yaitu ada yang yang pembagiannya dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian, satu bagian untuk pemilik tanahdan satu bagian untuk penggarap. Ada 

juga pembagiannya menjadi 3 bagian yaitu 1 bagian untuk biaya garap, satu 

bagian untuk pemilik tanah, dan satu bagian untuk penggarap. Pembagian 

menjadi 2 bagian adalah apabila yang menanggung biaya adalah pihak 
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penggarap sehingga pembagiannya menjadi rata yaitu 1 (satu) bagian untuk 

penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah. Pemabagian menjadi 3 

bagian ini dilakukan apabila pemilik tanah sendiri yang menanggung semua 

biaya dari tanah yang digarap oleh penggarap sedangkan penggarap hanya 

menyediakan tenaga untuk mengolah dan memelihara tanah garapan saja 

dengan demikian pembagiannya menjadi pemilik tanah mendapat 2 bagian dan 

penggarap mendapat 1 bagian. Untuk besaran imbangan yang digunakan di 

desa perian ini kebanyakan menggunakan imbangan 2:1 yaitu untuk pemilik 

mendapat 2 bagian sedangkan penggarap mendapat 1 bagian karena dalam 

pelaksanaannya lebih banyak pemilik tanah yang mengeluarkan semua biaya 

untuk penggarapan tanah. Alasan pemilik tanah lebih memilih menanggung 

sendiri biaya produksi adalah karena pemilik ingin hasil yang didapatkan lebih 

banyak dari bagian penggarap.  
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di dalam masyarakat Lombok khususnya 

di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ini belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perjanjian bagi hasil ini yaitu, undang-undang nomor 2 tahun 1960 

tentang perjanjian bagi hasil, karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian di 

desa perian ini dibuat berdasarkan kesepakatan atau hukum adat setempat yaitu 

dalam bentuk lisan atau tidak tertulis yang berdasarkan kepercayaan dan 

kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

jangka waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, di mana 

di desa perian ini masyarakatnya masih menggunakan sitem hukum adat dalam 

melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 2 tahun 1960 yang 

mengatur perjanjian bagi hasil tersebut. terlebih Karena masyarakat di desa 

perian lebih memehami dan merasa mudah mengguanakan sistem hukum adat 

setempat yang telah turun temurun digunakan sejak dahulu sampai sekarang, 

sehingga perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 

tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut. 2. Imbangan bagi 

hasil yang di pakai oleh masyarakat di desa perian kecamatan montong gading 

lombok timur adalah 1:1 yaitu 1(satu) bagian untuk pemilik tanah dan 1 (satu) 

bagian untuk penggarap jika semua biaya ditanggung oleh penggarap pemilik 
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hanya menyediakan tanah saja , ada juga yang memakai imbangan 2:1 yaitu 2 

(dua) bagian untuk pemilik tanah dan 1 (satu) bagian untuk penggarap jika 

pemilik tanah yang menyediakan semua biaya produksi sedangkan penggarap 

hanya menyediakan tenaga dan harus mengelola tanah secara baik. 

Saran-saran 

Adapun saran-saran yang penulis akan coba berikan sebagai berikut:1. 

Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon 

penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian 

bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang 

No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan oleh 

pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagaimana yang 

berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum. dan kepastian hukum 

baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa 

dirugikan atau di untungkan sepihak, 2. Hendaknya Perlu ditingkatkan kegiatan 

Sosialisasi tentang Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil 

di desa perian sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang 

pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan 

perlindungan hukum. 
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