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PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH 

PERTANIAN SECARA TAHUNAN 

(Studi Di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur) 
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D1A11442 

 

ABSTRAK 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan 

kewajiban umat manusia untuk mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang 

ada diatasnya. Secara magis religius manusia diciptakan dari tanah, diatas tanah 

manusia hidup, mencari nafkah, diatas tanah manusia melaksanakan ibadah untuk 

menyembah Yang Maha Pencipta, dan pada akhirnya manusia akan kembali ke 

tanah jika mautnya sudah menjemputnya. Sedangkan secara ekonomis. 

Metode penelitian Empiris dan Normatif penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder.Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

dengan beberapa masyarakat, beberapa buku dan internet. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten 

Lombok Timur Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa tanah pertanian secara tahunan menurut hukum positif dan bagaimana 

penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa menyewa tanah pertanian secara 

tahunan dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. 

 

Kata Kunci :Pelaksanaan Perjanjian sewa menyewa tanah pertanian secara 

tahunan 
 

 

ABSTRACT 
 

Land is a gift from God Almighty, which is the obligation of mankind to 

manage and utilize everything that is above it. Magically religious humans are 

created from the ground, on the land of human beings, earn a living, on the land 

of humans carry out worship to worship the Creator, and in the end man will 

return to the land if his death has picked him up. While economically. 

Empirical and Normative research methods of this study consisted of primary 

data and secondary data. Primary data was obtained from the results of in-depth 

interviews with the Village Head, several books and the internet. 

This research was conducted in Sepit Village, Keruak District, East Lombok 

Regency. To find out how the implementation of agricultural land lease 

agreements on an annual basis according to positive law and how to settle 

disputes from lease agreements on agricultural land on an annual basis and legal 

consequences in the event of default. 

 

Keywords: Implementation Agreemen  lease of agricultural land on an annual 

basis 
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I. PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan 

kewajiban umat manusia untuk mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang 

ada diatasnya.Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka 

dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Akhir-akhir ini, persoalan 

tanah adalah suatu persoalan yang sangat penting dan  seringkali menimbulkaan 

konflik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. 

Hal ini mengingat tanah dalam kehidupan manusia memegang peranan 

yang amat penting, baik secara magis religious maupun secara ekonomis. Secara 

magis religius manusia diciptakan dari tanah, diatas tanah manusia hidup, mencari 

nafkah dan mengembangkan keturunannya, diatas tanah manusia melaksanakan 

ibadah untuk menyembah Al-khaliq Yang Maha Pencipta, dan pada akhirnya 

manusia akan kembali ke tanah jika mautnya sudah menjemputnya. Sedangkan 

secara ekonomis, tanah adalah sumber kehidupan yang terutama bagi petani, tanah 

merupakan harta benda yang bersifat permanen dan merupakan tabungan yang 

terbaik untuk pengembangan hidup dan kehidupan manusia hingga anak 

cucunya.Oleh karena itu tidak seorangpun manusia yang tidak memerlukan 

tanah.
1
 

Pandangan masyarakat pedesaan mengenai lahan pertanian merupakan 

aset yang berharga bagi petani, karena petani menyandarkan kehidupannya dari 

lahan pertanian dan berladang. Bagi petani yang memiliki lahan dan modal, dapat 

                                                             
1
 Moh Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah, Cet 1, 

Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 43 
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mengerjakan lahannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun tidak semua 

petani memiliki modal dan lahan, sehingga petani yang tidak memiliki lahan 

mengerjakan lahan orang lain. 

Petani adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional yang 

merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia, yang pada dasarnya untuk 

kemajuan dalam segala kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara.Petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang 

sebagai tempat untuk menanam berbagai macam kebutuhan pokok, seperti jagung, 

padi, ubi, kedelai, kelapa, dan sebagainya. 

Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat 

penting sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan penggunaannya untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong 

royong yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Bumi, air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) sebagai sumber pokok segala kebijakan untuk mengatur 

masalah pertanahan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Negara Indonesia merupakan Negara yang sebagian penduduknya 

menggantungkan kehidupannya pada tanah.Bagi masyarakat Indonesia tanah 

merupakan sumber kehidupan yang sangat penting.Pentingnya arti tanah bagi 

kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa 
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dipisahkan dari tanah. Manusia akan hidup senang serta berkecukupan kalau 

mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Tanah juga dapat menimbulkan persengketaan dan 

perpecahan yang dahsyat karena manusia atau suatu bangsa ingin menguasai 

tanah orang atau bangsa lain karena sumber alam yang terkandung didalamnya. 

Karena tanah juga mempunyai sifat tidak dapat bertambah dan kebutuhan 

akan tanah semakin hari semakin bertambah maka sehubungan dengan hal 

tersebut, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan 

permasalahan petani akan kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan 

merupakan permasalahan pokok dalam masyarakat agraris. Kondisi inilah yang 

mendorong para tokoh-tokoh dibidang pertanahan untuk menata struktur agraria 

melalui kebijakan perundang-undangan supaya taraf hidup masyarakat miskin 

dapat terangkat dan menciptakan keadilan akses masyarakat akan tanah. Salah 

satu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) 

merupakan sumber segala kebijakan untuk menata permasalahan tentang tanah. 

Ditengah pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat 

dan kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat pula,ada yang butuh 

tanah sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Namun 

dengan sifat tanah yang tidak bertambah banyak dari masyarakat yang untuk 

mendapatkan tanah menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dengan 

undang-undang seperti jual beli tanah, bagi hasil tanahpertanian,dan sewa 
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menyewa lahan tanah pertanian. Pada umumnya ditengah kehidupan masyarakat 

banyak kita jumpai untuk menguasai tanah pertanian masyarakat lebih banyak 

melakukan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian untuk bercocok tanam, 

dimana pihak pemilik melakukan suatu perjanjian dengan pihak penyewa untuk 

menyewakan tanahnya dalam waktu tertentu dengan pemberian uang sewa 

sebagaimana yang telah disepakati bersama. 

Di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dalam 

melaksanakan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian para pelaku sebelumnya 

adalah orang yang sudah saling mengenal atau terbiasa melakukan aktivitas 

bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang berada di 

lingkungan Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur cendrung 

melakukan perjanjian atas dasar saling percaya tanpa adanya akta otentik, 

dokumen atau surat lainya. Perjanjian yang seperti ini memang diperbolehkan 

dalam Undang-Undang yaitu Pasal 1571 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada 

waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain memberitahukan 

bahwaia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan 

tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”. 

 

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1571 KUHPerdata, maka 

perjanjian sewa menyewa boleh dilakukan secara lisan, namun, perjanjian yang 

dilakukan secara lisan atau atas dasar saling percaya banyak menimbulkan 

dampak negatif dikemudian hari karena bisa saja didalam melakukan perjanjian 

sewa menyewa lahan pertanian salah satu pihak ada yang mamutuskan perjanjian 

tidak sebagaimana mestinya atau salah satu pihak tidak melakukan memenuhi 

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi). 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara 

Tahunan Menurut Hukum Positif Di Desa Sepit Kecamatan Keruak 

Pada umumnya, perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian di 

Desa Sepit dilakukan dalam jangka satu tahun, dimana dalam jangka yang satu 

tahun itu terjadi tiga musim tanam, biasanya dalam tiga kali musim tanam 

pihak penyewa menanam padi dan tembakau, hal tersebut tergantung dari 

kewenangan pihak penyewa yang ingin memanfaatkan sawah tersebut selama 

masa sewanya. Hal itu juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan besar masuknya 

air melalui irigasi yang tersedia. Namun, ada juga petani yang melakukan 

perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian dalam jangka waktu dua atau 

tiga tahun dan ada juga yang tergantung dari musim tanamnya, seperti satu 

atau dua kali masa tanam yang tidak mencapai satu tahun hal itu tergantung 

dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.‟‟
2
 

Di Desa Sepit perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian lebih 

banyak dilakukan secara lisan, seperti yang dilakukan oleh H.Wildan (orang 

yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian sewa menyewa tanah lahan 

pertanian) dia mengatakan bahwa „‟dalam melakukan sewa menyawa tanah 

lahan pertanian dia lebih banyak melakukannya secara lisan karena antara dia 

dan pihak lawan sama-sama saling percaya dan beritikad baik sedangkan 

                                                             
2
 Hasil wawancara dengan H.Hasanuddin selaku petani tanggal 7 Juli 2018, pukul 10.00 

Wita di rumah H.Hasanuddin 
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apabila perjanjiannya berbentuk gadai tanah maka bentuk perjanjiannya baru 

dibuat tertulis.‟‟
3
 

Berdasarkan proses terjadinya, perjanjian sewa menyewa tanah lahan 

pertanian di Desa Sepit Kecamatan Keruak dilakukan dengan secara langsung. 

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian secara 

langsung, para pihak sebelumya adalah orang yang sudah saling mengenal, 

mempunyai hubungan keluarga atau orang yang biasa melakukan aktivitas 

bersama dalam masyarakat. 

Terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian inisiatif 

datang dari pihak yang menyewakan dimana pihak penyewa hanya menunggu 

untuk ditawarkan oleh pihak yang menyewakan bahwa ia hendak 

menyewakan tanahnya untuk keperluan tertentu. 

Tahapan-tahapan dalam perjanjian sewa menyewa tanah lahan 

pertanian secara langsung yang dilakukan di Desa Sepit adalah sebagai 

berikut:
4
 

a) Mengadakan pertemuan untuk membicarakan isi perjanjian  

Dalam pertemuan ini, para pihak baik itu pihak penyewa maupun 

pihak yang menyewakan sama-sama hadir untuk membicarakan 

kesepakatan dari isi perjanjian sewa menyewa yang akan dilakukan 

tersebut. Isi perjanjian yang dibicarakan adalah mengenai luas tanah, kapan 

berakhirnya atau jangka waktu perjanjian sewa menyewa. 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan H.Wildan selaku petani tanggal 9 Juli 2018, pukul 11.30 Wita  

dirumah H.Wildan 
4
Hasil wawancara dengan H.Irfan Junaidi selaku petani sekaligus kepala desa tanggal 10 

Juli 2018, pukul 8.30 Wita dirumah H.Irfan Junaidi 



 vii 

Apabila kesepakatan sudah terjadi, dimana para pihak baik itu pihak 

penyewa dan pihak yang menyewakan sudah menyepakati isi perjanjian 

maka perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian tersebut sudah 

mengikat para pihak atau sudah sah di dalam melakukan perjanjian sewa 

menyewa lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi: 

„‟semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.‟‟ 

 

Dari pasal di atas, kata „‟semua‟‟ menunjukkan adanya kebebasan bagi 

setiaporang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa 

saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum artinya bahwa semua ketentuan 

dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak yang membuatnya. 

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang 

dirugikan dapat menuntuk ganti rugi kepada pihak yang tidak 

melaksanakan tadi. Kalimat „‟yang dibuat secara sah‟‟ diartikan bahwa apa 

yang disepakati berlaku sebagai undang-undang ketertiban umum, dan 

kesusilaan, apabila bertentangan maka perjanjian batal demi hukum. 

b) Mengadakan pertemuan untuk serah terima objek sewa menyewa beserta 

harga sewa 

Setelah  pihak penyewa dan pihak yang meenyewakan sudah 

menyepakati isi perjanjian, maka tahap selanjutnya yaitu pihak yang 

menyewakan menyerahkan  objek sewa menyewa yang dalam hal ini 

adalah tanah lahan pertanian. Kemudian dari pihak penyewa sendiri, 

setelah objek sewa menyewanya telah diterima ia memberikan harga sewa 
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kepada pihak yang menyewakan sebagaimana yang telah disepakati 

bersama. 

Tahap ini merupakan tahap yang terahir dalam perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan secara langsung karena perjanjian sewa menyewa 

tanah lahan pertanian hanya dilakukan secara lisan. Dan setelah pihak yang 

menyewakan menyerahkan objek sewa dan pihak penyewa membayar 

harga sewa, pada saat itu juga pihak penyewa langsung dapat mengelola 

tanah pertanian yang disewanya tersebut. 

Dalam melakukan suatu perjanjian sewa menyewa, ada waktunya 

perjanjian sewa menyewa yang dilakukan akan berakhir, baik itu berakhir 

secara normal maupun tidak, berakhir secara normal maksudnya yaitu 

sewa menyewa telah dipenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan waktu 

yang telah di sepakati dan kedua belah pihak telah mencapai tujuanya. 

Sedangkan berakhir secara tidak normal artinya perjanjian sewa menyewa 

tidak dipenuhi sebagaimana mestinya karena ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya sehingga sebelum jangka waktu habis sewa menyewa 

dihentikan. 

Di Desa Sepit, perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian 

dilakukan secara lisan atau dasar saling percaya, dan berakhirnya 

perjanjian sewa menyewa ditentukan oleh maing-masing pihak bukan 

berdasarkan waktu yang telah ditentukan, hal tersebut diatur dalam 

ketentuan Pasal 1571 KUHPerdata, dan dalam hal terjadinya 

pemberhentian sewa menyewa dilakukan dengan persetujuan dari pihak 
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yang menyewakan lahan dan pihak penyewa lahan bukan karena kehendak 

dari satu pihak saja melainkan kehendak bersama.  

B. Penyelesaian Sengketa Dari Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian 

Secara Tahunan Dan Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi 

 

Di dalam sebuah perjanjian sengketa tidak dapat dihindarkan, sehingga 

dibutuhkan sebuah penyelesaian untuk menghindarkan para pihak dari hal-hal 

yang mungkin terjadi kemudian hari. Begitu juga dengan perjanjian sewa 

menyewa lahan pertanian di Desa Sepit disengaja tentunya harus 

membutuhkan suatu jalan keluar atau penyelesaian dalam masalah tersebut. 

Penyelesain sebuah masalah atau sengketa dapat ditempuh melalui dua 

jalur yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Dimana penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi adalah penyelesaian dengan menempuh jalan pengadilan 

atau penyelesain di depan pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa 

dengan jalur nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau 

dikenal dengan penyelesaian secara alternatif. 

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan 

perundangan di Indonesia. 

Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan 

„‟Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau 

melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan.‟‟ 

 

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang Arbitase 

dan Alternatif penyelesaian Pasal 1 angka 10 dinyatakan:‟‟ Alternatif 

penyelesaian perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga 
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penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli.‟‟
5
 

Cara penylesaian apabila dalam perjanjian sewa menyewa lahan 

pertanian terdapat sengketa atau masalah, dilakukan melalui dua tahapan 

yakni sebagai berikut:
6
 

a. Dengan cara musyawarah secara keluarga oleh kedua belah pihak 

Maksud dari musyawarah disini adalah pertemuan yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak di salah satu rumah pihak yang melakukan 

perjanjian sewa menyewa lahan pertanian. Pertemuan ini dilakukan tanpa 

melibatkan orang lain atau pihak ketiga dan fokus mereka membicarakan 

masalah penyelesaian yang harus ditempuh supaya tidak merugikan salah 

satu pihak serta kembali akurnya tali silaturrahmi kedua belah pihak. 

Dalam penyelesaian ini biasanya membicarakan masalah siapa 

yang harus menangung ganti kerugian akibat dari masalah yang timbul 

yang menimpa objek perjanjian yang dalam hal ini adalah lahan pertanian. 

b. Dengan melibatkan mediator 

Mediasi adalah upaya penyelesaian konplik dengan melibatkan 

pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil 

keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai 

penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 

                                                             
5 Https://jurnalsrigunting .wordpress.com/2012/12/23/sisipan-buku-16/ diakses tanggal 

10 juli 2018 
6
Hasil wawancara dengan H.Abdul Hanan selaku petani tanggal 11 Juli 2018, pukul 9.30 

Wita dirumah H.Abdul Hanan 
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Mediasi disebut juga Emergent Mediation apabila mediatornya 

merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki 

hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan 

hasil perundingan, atau memberikan kesan yang baik misalnya sebagai 

teman yang solider. 

Kemudian mediator merupakan orang yang dijadikan pihak ketiga 

untuk memberikan solusi bagi kedua belah pihak supaya masalah yang 

sedang dihadapinya dapat diselesaikan.Dalam perjanjian sewa menyewa 

lahan pertanian di desa Sepit ini, yang dapat menjadi mediatornya adalah 

seorang Kepala Dusun atau orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak 

untuk memberikan solusi yang baik dalam permasalahan mereka. 

Sehingga dalam hal ini para pihak membutuhkan kewenangan 

Kepala Dusun untuk mendamaikan kedua belah pihak dan masyarakat 

siapa yang harus menanggung kerugian apabila terjadi sengketa seperti 

terjadinya penjualan lahan pertanian karena pembebasan lahan , 

pengulangan lahan pertanian, serta lampaunya perjanjian atau masa panen 

yang melebihi satu tahun. 
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III. PENUTUP 

A. Simpulan  

 Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa perjanjian sewa menyewa lahan pertanian adalah perjanjian antara 

para petani sebagai subjek hukumnya dan lahan pertanian yang produktif 

sebagai objeknya. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian 

di Desa Sepit Kecamatan KeruakKabupaten Lombok timur dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum adat yang telah berlaku secara turun 

temurun dan bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan. Adapun hak-hak 

dan kewajiban yang menyewakan lahan pertanian yaitu, pihak yang 

menyewakan tanah lahan pertanian haknya adalah menerima harga sewa, 

menerima kembali tanah lahan pertaniannya setelah waktu perjanjian sewa 

menyewa telah selesai. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan 

lahan pertaniannya kepada pihak penyewa, memberikan hak penuh kepada 

pihak penyewa untuk menikmati atau menggunakan tanah pertanian yang 

telah disewa selama waktu perjanjian. Kemudian hak dari pihak penyewa 

adalah menerima tanah lahan pertanian yang disewa, menggunakan tanah 

lahan pertanian yang disewa, berhak menerima ganti rugi apabila tanah 

pertanian yang disewa dialih fungsikan oleh pihak yang menyewakan, 

adapun kewajiban dari pihak penyewa adalah memberikan harga sewa 

kepada pihak yang menyewakan lahan pertanian, bertanggung jawab atas 

kerugian yang diterima apabila rugi yang diterima diluar perjanjian yang 

telah disepakati, memelihara dan menjaga tanah lahan pertanian tersebut. 
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Perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian ini umumnya dilakukan 

dalam jangka 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun tergantung kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

2. Bahwa apabila para pihak dalam hal melakukan hak dan kewajibannya 

melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau lalai dalam 

membayar maka penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah lahan 

pertanian di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur 

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, musyawarah secara kekeluargaan dan 

mediasi. Mediasi ini dilakukan apabila cara yang pertama tidak bisa 

menyelesaikan masalah terebut. 

B. Saran 

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah lahan pertanian yang terjadi atau 

dilakukan di Desa Sepit ada beberapa saran yang akan diberikan oleh penulis 

terhadap para pihak dan aparat pemerintahan yang ada di Desa Sepit 

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, antara lain yaitu: 

1. Perlu adanya musyawarah untuk para aparat penegak hukum yang ada di 

Desa Sepit dalam rangka membahas dan membuat peraturan Desa yang 

khusus mengenai perjanjian sewa menyewa tanh lahan pertanian sehingga 

hak dan kewajiban para pihak terjamin dan mudah dalam penyelesaian 

sengketa bila terjadi wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak. 

2. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan 

pertanian harus mampu memahami bagaimana cara membuat kontrak 

sehingga nantinya perjanjian yang dibuat bisa buat secara tertulis dan 

apabila terjadi sengketa mudah untuk menyelesaikanya. 
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3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pentingnya 

pemahaman masyarakat tentang hukum, kontrak sehingga masyarakat 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian sewa 

tersebut. 
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tanggal 10 Juli 2018, pukul 8.30 Wita dirumah H.Irfan Junaidi 

 

Hasil wawancara dengan H.Wildan selaku petani tanggal 9 Juli 2018, pukul 11.30 
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