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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang 

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

berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah 

yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak 

atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya 

masing-masing mendapat seperduai (maro) atau penggarap mendapatkan 

sepertiga bagian (mertelu) (Boedi, 2008). 

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip 

(2014), perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah 

karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin 

mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi 

hasil dengan pihak lain dengan imbangan bagi hasil yang telah disetujui oleh 

kedua belah pihak. 

Sedangkan menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c 

tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama 

apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau 

badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” 

berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut
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untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan 

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli dan UU 

No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kiranya dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu 

perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain (penggarap) dimana penggarap 

diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil 

dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan 

bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

2.2. Peraturan Pendukung UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi 

Hasil 

UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditandatangani oleh 

Presiden Republik Indonesia saat itu Soekarno di Jakarta pada tanggal 7 Januari 

1960. Untuk memberikan ketentuan dan pedoman pelaksanaa UU tersebut, telah 

dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya: 

1. Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Keputusan Menteri ini dimuat dalam 

Tambahan Lembaran Negara No. 1935, dikeluarkan untuk mengadakan 

ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil. 

2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. 

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan 
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Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam 

menentukan perimbangan yang khusus mengenai besarnya bagian hasil yang 

menjadi hak penggarap dan untuk pemilik tanah melanggar ketentuan 

perimbangan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah 

Tingkat II. Dengan kata lain peraturan ini dikeluarkan untuk memberi sanksi 

bagi pemilik tanah yang mendapatkan bagian bagi hasil yang melebihi 

ketetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. 

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk lebih 

mengintesifkan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, menyederhanakan dan 

menyempurnakan peraturan-peraturan perjanjian bagi hasil yang telah ada. 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 

Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan usaha produksi pangan, 

pemerataan hasilnya secara adil, meningkatkan pelaksanaan UU No.2 1960 

sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta 

sarana pengusahaan tanah untuk roduksi pangan. 

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 

Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini  adalah petunjuk pelaksanaan dari 

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980. 
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2.3. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil Pertanian menurut UU No.2 

Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 

UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, 

agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar 

yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para 

penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan  kewajiban-kewajiban baik dari 

penggarapan maupun pemilik. Berikut adalah uraian lebih lanjut UU tersebut. 

2.3.1. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Pemilik (orang/badan hukum) dan petani adalah subyek perjanjian 

dalam perjanjian bagi hasil, dengan penjelasan sebagai berikut: 

2.3.1.1. Pemilik 

Pemilik yang dimaksud pemilik dalam UU No.2 Tahun 1960 

adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai 

tanah. Selanjutnya tanah yang dimaksud dalam UU No.2 Tahun 1960 adalah 

tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di 

luar itu tidak terikat oleh UU tersebut. Misalnya, tanah yang yang biasanya 

dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. 

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 2 ayat (1) badan usaha dibatasi 

hanya sebagai pemilik saja, tidak diperkenankan menjadi penggarap. 

Namun, setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 

322/Ka/1960, badan hukum yang berbentuk koperasi tani atau koperasi desa 
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dimungkinkan menjadi penggarap dengan izin Bupati/Kepala Daerah 

Tingkat II. 

2.3.1.2. Petani 

Petani ialah orang yang mata pencaharian pokoknya adalah 

mengusahakan tanah untuk pertanian, baik yang mempunyai maupun tidak 

mempunyai tanah. Jika mengacu pada pembahasan perjanjian bagi hasil 

dalam UU No.2 Tahun 1960 petani yang melakukan perjanjian bagi hasil 

melebihi tiga hektar, tetap diperkenankan menjadi penggarap jika mendapat 

izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam 

Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322/Ka/1960 adalah Camat. 

Pembatasan ini adalah upaya pencegahan seseorang atau badan hukum yang 

ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengurangi 

kesempatan petani kecil untuk memperoleh tanah garapan. 

 

2.3.2. Objek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga kerja 

dan tanaman. Tenaga kerja adalah petani pengagarap yang mengusahakan 

tanah pertanian. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang berumur 

pendek seperti padi, tebu, jagung. Pada penjelasan UU No.2 Tahun 1960 

tanaman juga dapat berupa kapas, rosella, dan tebu, asalkan ditanam di tanah 

yang biasanya ditamani bahan pangan dan berumur pendek. 

2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Berdasar Pasal 3 ayat (1) semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh 

pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau 
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daerah yang setingkat dengan itu yang merupakan wilayah dari tanah yang 

diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Selanjutnya memerlukan pengesahan 

dari Camat/Kepala Kecamatan dan diumumkan dalam rapat desa oleh Kepala 

Desa. Setelah itu dimasukkan dalam buku register untuk dilaporkan kepada 

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah tanah yang 

diperjanjikan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil 

antara pemilik dan penggarap tanah harus dicatat dalam daftar buku yang ada 

di Kepala Desa, kemudian Kepala Desa meberikan surat keterangan kepada 

pemilik dan penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu. 

Setiap bulan Kepala Desa menyampaikan buku daftar tersebut kepada 

Kepala Kecamatan. Kepala Kecamatan tiap tiga bulan pada akhir tri wulan 

dibantu Panitia Landreform Kecamatan memberikan laporan kepada Panitia 

Landreform Darerah Tingkat II. 

Perjanjian yang tertulis ditujukan untuk menghindarkan dari keragu-

raguan, dan upaya preventif terhadap hal-hal yang mungkin menimbulkan 

perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya 

jangka waktu perjanjian, dan lain lain yang telah dimuat dalam perjanjian bagi 

hasil tersebut.  

Pada pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan 

bahwa jika pemilik dan/ penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan 
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dalam surat perjanjian bagi hasil, maka baik Camat/Kepala Desa atas 

pengaduan salah satu pihak berwenang memerintahkan dipenuhinya/ditaatinya 

ketentuan yang dimaksud itu. Jika perintah itu tidak diindahkan, maka Camat 

berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengikat kedua belah pihak. 

2.3.4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Jangka waktu perjanjian bagi hasil berdasar UU No.2 Tahun 1960 pasal 

4  adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah 

kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, 

melainkan “tahun tanaman”. Dengan batasan minimal tersebut dirasa cukup 

layak bagi penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian tersebut. Sawah 

jika menggunakan pupuk hijau makan daya pupuk ini bisa sampai terasa 

pengaruhnya hingga tahun ketiga. Tanah kering jangka waktu minimalnya 

lebih lama dikarenakan pada umumnya keadaannya tidak sebaik tanah sawah. 

Terkadang masih harus perlu dikosongkan baru dapat diusahakan. Oleh sebab 

itu, batas minimal jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan sawah. 

Pada kasus khusus, jangka waktu dapat kurang dari ketentuan tersebut 

jika tanah tersebut biasanya diusahakan oleh pemiliknya sendiri dengan seizin 

Camat. Kasus khusus ini misalnya pemilik yang biasanya dikelola sendiri, 

kemudian ingin mengadakan perjanjian bagi hasil, tetapi mempunyai 

kebutuhan yang sudah direncanakan (misalnya tahun depan haji) maupun 

kebutuhan yang mendesak (kondisi sedang sakit) sehingga terpaksa harus 

mengadakan perjanjian bagi hasil tanahnya kurang dari ketentuan minimal 

karena tahun berikutnya ingin diusahakan sendiri kembali. 
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Jika waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan masih terdapat tanaman 

yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu 

tanaman itu selesai dipanen dengan ketentuan perpanjangan tersebut tidak 

boleh lebih dari satu tahun dan diberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan tanpa perlu adanya perjanjian baru.  

Jika terdapat keragu-raguan terkait tanah yang diperjanjikan adalah 

sawah atau tanah kering, Kepala Desalah yang memberikan keputusan. Hal ini 

kaitannya dengan butuh atau tidaknya pengairan dalam mengusahakan tanah 

atau tidak. 

2.3.5. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Pada pasal 5 UU No.1960 Tahun 1960 menjelaskan bahwa perjanjian 

bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang 

bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik 

berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika 

penggarap meninggal dunia maka hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi 

hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu 

perjanjian hanya mungkin dalam hal dan ketentuan yang berdasar pada pasal 6 

UU No.2 Tahun 1960, yaitu, atas persetujuan kedua belah pihak pemilik dan 

penggarap dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau dengan izin Kepala Desa 

atas tuntutan pemilik karena penggarap tidak mengusahakan sebagaimana 

mestinya, tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap, 

atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan 
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kepada orang lain. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan dalam upaya 

perdamaian terlebih dahulu, baru kemudian Kepala Desa yang mengambil 

keputusan. Jika pemilik dan penggarap tidak setuju dengan keputusan Kepala 

Desa dapat mengajukannya kepada Camat. Camat secara berkala melaporkan 

kepada Bupati/Kepala Daerah tingkat II atas semua keputusan yang 

diambilnya. 

2.3.6. Pembagian Hasil Tanah Pertanian 

Hasil tanah dalam UU No.2 1960 adalah hasil usaha pertanian yang 

diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, 

ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Dengan kata lain hasil tanah 

adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, 

ternak dan biaya menanam (nandur) dan panen. Biaya tersebut dikembalikan 

kepada pihak yang mengeluarkan biaya baik dari pemilik maupun penggarap. 

Dengan kata lain, biaya-biaya tersebut menjadi beban bagi kedua belah pihak. 

Sedangkan untuk pajak dibebankan kepada pemilik tanah yang sebenarnya. 

Untuk orang muslim, zakat dalam perjanjian bagi hasil disisihkan dari hasil 

bruto yang telah mencapai nisab, yaitu 14 kuintal. Jika kurang dari 14 kuintal 

tidak dikenakan zakat. 

Dalam UU No.2 Tahun 1960 tidak disebutkan secara jelas imbangan 

dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap. Hal itu berdasarkan 

pertimbangan keadaan (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan 

faktor ekonomis lainnya yang dalam konkretnya menentukan besar kecilnya 

bagian pemilik dan penggarap di setiap daerah tidaklah sama. Oleh dasar 
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pertimbangan tersebut dalam pasal 7 UU No.2 Tahun 1960 memandang lebih 

baik jika penetepan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan setiap masing-

masing daerah melalui Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang mendasarkannya 

pada keadaan dan faktor ekonomis setempat. 

Selain itu, proses perkembangan dalam masyarakat desa masih terus 

berjalan juga dalam hubungan-hubungan sosial. Namun demikian, UU No.2 

Tahun 1960 pada bagian penjelasan memberikan pedoman imbangan antara 

pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan satu) untuk padi yang ditanam di 

sawah. Untuk tanaman palawijo di sawah 2/3 bagian penggarap dan 1/3 bagian 

pemilik. 

Dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pertanian No. 211 Tahun 1980 bagian Kedua memuat besarnya imbangan bagi 

hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah (padi) adalah sebagai berikut: 

1. Berdarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta 

instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha 

produksi pangan dan Pengurusan Organisasi Tani yang ada di Daerahnya 

kepada Bupati/Walikotamadya dengan terlebih dahulu mendengar usuluan 

dan pertimbangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desanya. 

2. Jumlah untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga panen 

dinyatakan dalam bentuk hasil Natura padi gabah sebesar maksimum 25% 

dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi 
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rata-rata dalam Daerah Tingkat II/Kecamatan yang bersangkutan, dalam 

bentuk rumus sebagai berikut 

Z = ¼ X 

Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanan dan 

panen. 

X = Hasil Kotor. 

Selanjutnya setelah hasil kotor dikurangi dengan biaya tersebut di atas, 

maka hasil bersih tersebut dibagi dua sama besar antara penggarap dan 

pemilik, dengan rumus: 

(X – Z) / 2 = (X – ¼ X) / 2     [rumus I] 

3. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata 

Daerah tingkat II/Kecamatan yang bersangkutan, maka hasil kotor sampai 

dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I, hasil selebihnya 

dibagi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 

empat bagian bagi penggarap dan satu bagian bagi pemilik, dengan bentuk 

rumus [disebut Rumus II]: 

Hak penggarap= (Y–Z)/2 + 4(X–Y)/5 = (Y–¼ X)/2 + 4(X–Y)/5 

Hak Pemilik = (Y-Z)/2 + 1 (X-Y)/5 = (Y – ¼ X)/2 + (X-Y)/5 

Dimana, Y = Hasil rata-rata produksi 

4. Jika di suatu daerah bagian yang menjadi penggarap pada kenyataannya 

lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II di atas, maka 

tetap diperlukan imbangan ini lebih menguntungkan penggarap. 

 

 



25 
 

2.3.7. Kewajiban Pemilik dan Penggarap 

Pada Bab VI UU No.2 1960 memuat Kewajiban Pemilik dan 

Penggarap, diantaranya: 

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

dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik 

dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. Jika dilakukan, maka 

pembayaran/pemberian tersebut dikurangkan dari hasil tanah. 

b. Pembayaran termasuk pemilik dan penggarap kepada pemilik atau 

penggarap yang dilakukan lama sebelum panen dan atau dengan bunga yang 

sangat tinggi memenuhi kriteria “ijon” oleh sebab itu dilarang. 

c. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang 

dibebankan kepada penggarap kecuali penggarap itu adalah pemilik tanah 

yang sebenarnya. 

d. Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan 

tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaaan baik. Keadaan 

baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan 

yang tidak merugikan pemilik. 

e. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau 

gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau 

tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau 

risiko menjadi beban kedua belah pihak. 
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f. Pemilik dan penggarap wajib membuat perjanjian secara tertulis dan 

mematuhi dan menjalankan isi perjanjian bagi hasil tersebut, terutama 

mengenai soal pembagian hasil tanah. 

 

2.4. Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga 

istilah yakni musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah. 

2.4.1. Musaqah 

2.4.1.1. Pengertian 

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja dengan 

mengurus pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan 

kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai 

imbalan (Hendi, 2014). 

Sedangkan secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam pengairan, 

yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu’amalah, akan tetapi istilah 

yang lebih dikenal adalah musaqah (Abdul, dkk., 2015). 

Musaqah menurut terminologi Islam dalam Rachmat (2001) di antaranya : 

 “Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan 

hasilnya dibagi antara keduanya.” 

 Ulama Syafi‟iyah : “Memperkerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau 

pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, 

kemudian buahnya untuk mereka berdua” 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Abdul, dkk. (2015), musaqah 

adalah “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang 
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lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn „Abidin yang dikutip Nasrun 

Haroen dalam Abdul, dkk. (2015), musaqah adalah “Penyerahan sebidang kebun 

kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani 

mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, akad musaqah adalah bentuk kerja 

sama antara pemilik kebun dan petani dimana pemilik kebun menyerahkan kebun 

kepada petani untuk dirawat dan dipelihara, sehingga ketika kebun itu 

menghasilkan kemudian pemilik memberikan upah kepada petani yang diambil 

dari hasil dari kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 

sebelumnya.  

Kiranya dapat dimengerti bahwa pada akad musaqah, pada kebun telah 

ada pohon/tanaman yang sudah ada, kemudian penggarap dalam hal ini 

berkewajiban untuk merawat dan memelihara pohon/tanaman dalam kebun 

tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 

Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang 

kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah 

yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang 

belum tentu besarannya. 

2.4.1.2. Dasar Hukum 

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah 

(Abdul, dkk., 2015). Asas hukum musaqah dalam Hendi (2014) dan Abdul, dkk. 

(2015) adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu 

Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
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“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun 

beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian: mereka 

akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari 

hasil tanaman”. (HR. Muslim). 

 

2.4.1.3. Rukun dan Syarat 

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad 

musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani, dan 

pekerjaan dari pihak penggarap (Abdul, dkk., 2015).Menurut Nasroen (2007) 

dalam Abdul, dkk. (2015) adapun Jumhur Ulama fiqh terdiri dari ulama 

Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukunmusaqah ada 

lima, yaitu: 

1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi. 

2. Tanah yang dijadikan objek musaqah. 

3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. 

4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah 

5. Shigat (ungkapan) ijab dan kabul. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam akad 

musaqah adalah sebagai berikut (Abdul, dkk., 2015): 

1. Kedua berlah pihak harus cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) 

dan berakal. 

2. Objek musaqah haruslah pohon yang memiliki buah. Dalam menentukan objek 

musaqah terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Hanafiyah, 

haruslah pohon yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong. Namun 

Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musaqah juga berlaku bagi pepohonan 
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yang tidak berbuah jika memang diperlukan oleh masyarakat. Menurut ulama 

Hanabilah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pohon yang memiliki 

buah saja. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa yang boleh menjadi objek 

musaqah adalah kurma dan anggur saja. Sedangkan ulama malikiyah 

menyatakan objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, 

terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa : 

a) Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen. 

b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas 

c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. 

d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara 

tanaman. 

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, tanpa campur 

tangan pemilik kebun lagi. 

4. Hasil buah merupakan hasil bersama sesuai kesepakatan awal pemilik dan 

penggarap. Bagi penggarap hasil yang didapatkannya merupakan upahnya. 

5. Lamanya perjanjian harus jelas agar terhindar dari ketidakpastian. 

 

2.4.1.4. Berakhirnya Akad 

Berakhirnya akad musaqah berdasarkan fiqh dan pendapat para ulama 

adalah sebagai berikut: 

a. Jangka waktu yang disepakati dalam akad telah habis (berakhir). (fiqh dan 

pendapat jumhur ulama) 
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b. Dibatalkan atas kesepakatan pihak pemilik kebun dan penggarap. Jika 

pembatalan itu terjadi ketika buah telah berbuah, maka hasilnya dibagi dua 

antara pemilik kebun dan penggarap. (Ulama Hanabilah) 

Menurut ulama Syafi‟iyah, akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena 

penggarap tidak mampu bekerja. Jika penggarap tidak mampu bekerja, misalnya 

karena sakit, maka harus menunjuk orang lain untuk menggantikannya.Dalam 

akad musaqah, menurut ulama Malikiyah adalah akad yang boleh diwariskan. 

Sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia dapat diteruskan oleh ahli 

warisnya. Namun jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dibolehkan 

bersepakat untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad musaqah (Abdul, dkk., 

2015). 

 

2.4.2. Muzara’ah 

2.4.2.1. Pengertian 

Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al-

muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), yang kedua 

maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz 

dan yang kedua adalah makna hakiki. (Hendi, 2015). 

Menurut Abdul, dkk. (2014) secara etimologi, muzara’ah berarti 

kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik dan petani penggarap. Secara 

terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, 

diantaranya: 

 Ulama Malikiyah, muzara’ah adalah perserikatan dalam pertanian. (Abdul, 

dkk., 2015) 
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 Ulama Hanabilah, muzara’ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada 

seorang tani untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. (Hendi, 2014). 

 Ulama Syafi‟iyah membedakan muzara’ah dan mukhabarah, “Mukhabarah 

adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya 

berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah, sama seperti mukhabarah, hanya 

saja benihnya berasal dari pemilik tanah” (Rachmat, 2001). 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa muzara’ah adalah bentuk 

kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dimana bibit berasal dari 

pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagian masing-masing yang 

telah disepakati. 

2.4.2.2.  Dasar Hukum 

Kerjasama dalam bentuk muzara’ah menurut kebanyakan ulama fiqh 

hukumnya boleh (mubah). Dasar kebolehan muzara’ah di samping dapat 

dipahami dari firman-firman Allah yang memerintahkan saling tolong menolong, 

terdapat hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a 

(Hendi, 2014): 

“Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan 

bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian 

menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang 

emmiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya 

kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”. 

 

2.4.2.3. Rukun dan Syarat 

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah mengemukakan rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah, diantaranya (Abdul, 

dkk., 2015): 
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1. Pemilik tanah. 

2. Petani penggarap. 

3. Objek al-muzara’ah, yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani. 

4. Ijab dan Kabul 

Untuk syarat-syarat muzara’ah, menurut jumhur ulama adalah sebagai 

berikut (Abdul, dkk., 2015): 

1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baligh dan 

berakal. 

2) Syarat yang menyangkut dengan tanaman, yaitu harus disebutkan tanaman 

jenis apa yang akan ditanam agar jelas dan akan menghasilkan. 

3) Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah 

tersebut dapat ditanami (bukan lahan tandus yang tidak dapat ditanami), dapat 

diketahui batas-batanya secara jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada 

penggarap untuk digarap. 

4) Syarat yang berhubungan dengan bagi hasil tanaman, yaitu: 

a) Pembagian masing-masing pihak harus disebutkan secara jelas ketika akad. 

b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad. 

c) Bagian itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak awal 

akad. Penentuannya tidak boleh dalam bentuk jumlah tertentu secara mutlak 

seperti misalnya satu kuintal/satu karung. 

5) Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad muzara’ah harus dijelaskan 

dalam akad sejak semula. 
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2.4.2.4. Berakhirnya Muzara’ah 

Beberapa hal yang menyebabkan muzara’ah berakhir (Rachmat, 2001): 

1) Berakhirnya masa akad muzara’ah. 

2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 

3) Adanya uzur, seperti: 

a) Tanah garapannya terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang. 

b) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit keras. 

 

2.4.3. Mukhabarah 

2.4.3.1. Pengertian 

Mengacu pada pendapat ulama Syafi‟iyah terkait pengertian muzara’ah 

dan mukhabarah, maka kiranya dapat dimengerti mukhabarah adalah bentuk 

kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dimana bibit berasal dari 

penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagian masing-masing yang 

telah disepakati. 

Untuk rukun, syarat, dan berakhirnya akad dalam mukhabarah ialah sama 

dengan muzara’ah kecuali asal dari benih tanaman. Pada muzara’ah benih 

tanaman berasal dari pemilik, sedangkan dalam mukhabarah benih berasal dari 

penggarap. 

Pada umunya, kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada pertanian yang 

benihnya murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak menutup 

kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja 

sama muzara’ah. (Abdul, dkk., 2015). 
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2.4.3.2. Dasar Hukum Mukhabarah 

Hukum mukhabarah sama dengan muzara’ah yaitu mubah (boleh). 

Landasan hukum mukhabarah adalah sabda Nabi SAW (Abdul, dkk., 2015): 

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah, Amru berkata: Lalu aku 

katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 

mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah 

melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah 

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, 

yaitu Ibnu Abbas bahwa Nani SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya 

beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik 

daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. 

(HR. Muslim) 

 

2.4.3.3. Zakat Muzara’ah dan Mukhabarah 

Menurut Yusuf Qardawi dalam Abdul (2014), bila pemilik itu 

menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan 

seperempat, sepertiga, atau setangah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat 

dikenakan kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila salah 

seorang cukup senisab, sedangkan yang seoarang lagi tidak, maka zakat wajib atas 

yang dimiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab 

tidak wajib berakat. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa keduanya adalah satu orang, yang oleh 

karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlahnya 

jumlahnya mencapai nisab: masing-masing mengeluarkan zakat 10% dari 

bagiannya (Abdul, dkk., 2015). 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait bagi hasil tanah pertanian bukan pertama kali dilakukan. 

Penelitian yang pernah dilakukan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat 

landasan dalam penelitian ini, daiantaranya: 

Adhe (2013), “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data 

primer (wawancara dan obeservasi) dan data sekunder (dokumentasi). Setelah itu 

data yang diperoleh dianalisis dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil 

pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang 

dilakukan dengan sistem maro dan mertelu yaitu pembagiannya masing-masing 

pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian, 

faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang 

Nomor 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. 

Diah (2012), “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa 

Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini 

adalah berdasarkan informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Hasil 
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penelitian ini mengemukakakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di 

Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Pembagian 

hasil tanah pertanian menggunakan istilah mertelu, sistem perjanjian ini lebih 

dekat dengan adat yang belaku, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75% untuk 

penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap 

sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk dikelola oleh 

penggarap. 

Malem (2008), “Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Payung Kabupaten 

Karo)”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan terhadap 

permasalahan dengan meneliti kenyataan (fakta empiris) dengan ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan 

laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini 

menyimpulkan, bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil sudah dikenal di masyarakat 

Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan 

yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatandi 

masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan 

keluarga,pengusahaan dan pengelolaan tanah/lahan dengan sistem perjanjian bagi 

hasildimaksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan 

maksud agartanah tersebut tidak terlantar. 2) Secara umum karakteristik perjanjian 

bagi hasil atastanah pertanian yang ada pada masyarakat di Kecamatan Payung 

Kabupaten Karo adalah : perjanjian dibuat secara lisan atau tidak tertulis tanpa 
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saksi, imbangan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah 1/2 

bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, disamping itu ada pula 1/3 

untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang 

ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan 

segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, bentuk dan 

jangka waktu perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada 

asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya diantara para pihak, yang 

menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan 

tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap. 

3)adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 

1960 diKecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah belum memasyarakatnya 

Undang-undang Bagi Hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan semua 

baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan dan Kabupaten 

belum mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Bagi Hasil tersebut, 

umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat 

berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tersebut, belum ada 

sosialisasi, termasuk pengawasan serta langkah penertiban dari instansi terkait 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang. 

Epi (2008), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan 

Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera 

Selatan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan pendekatan normatif melalui 

‘urf (adat kebiasaan). Sehingga peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan bagi 
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hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Hasil 

penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun 

karet di Desa Bukit Selabu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sudah 

sah menurut hukum Islam dan kerjasama tersebut termasuk dalam bidang 

musaqah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi begitu juga dengan hasilnya 

sudah memenuhi hukum Islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis penerapan bagi 

hasil pertanian lahan sawah di lokasi penelitian kemudian ditinjau menggunakan 

UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian dan juga ditinjau 

menggunakan Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berbeda lokasi 

penelitiannya dengan penelitian sebelumnya, yakni Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang terus berkembang 

dalam sepuluh tahun terakhir terdapat beberapa universitas baru, gudang, pabrik, 

rumah sakit, perumahan dan pembangunan infrastuktur lain dibangun di wilayah 

tersebut. Pembangunan infrastuktur yang ada berimbas pada pengalihan fungsi 

lahan sawah produktif. Dengan lokasi yang berbeda akan dapat mengungkapkan 

perbedaan alasan pemilihan skema bagi hasil, kendala, hambatan, konflik dan 

peyelesaiannya yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian 

lahan sawah. 
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2.6.  Kerangka Pemikiran 

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik 

tanah dengan pihak lain (penggarap) dimana penggarap diperkenankan untuk 

mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut 

dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang disepakati 

oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian 

di Indonesia telah diatur melalui UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 

Hasil Tanah Pertanian beserta peraturan pendukungnya. Selain itu dalam Hukum 

Islam juga terdapat hukum (fiqh) tentang kerjasama dalam pertanian. 

Undang-undang dan hukum Islam terkait perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian merupakan sebuah bentuk upaya preventif dari munculnya bentuk-

bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani 

penggarap), sehingga jika diterapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan 

mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah tersebut. 

Dalam prakteknya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

dikemukakan pada bagian sebelumnya, belum seluruhnya masyarakat yang 

memiliki lahan pertaniandan penggarap telah menerapkan aturan dan ketentuan 

yang telah ada baik secara undang-undang yang berlaku maupun secara hukum 

Islam. Sehingga, menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai 

penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah alasan pemilik dan 

penggarap sawah di Kecamatan Gamping memilih yang melaksanakan perjanjian 

bagi hasil memilih skema bagi hasil daripada skema lainnya seperti sewa maupun 
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dengan sistem buruh tani. Apakah penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan 

sawah di wilayah tersebut telah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan Hukum Islam. Jika sudah sesuai 

(sebagian atau seluruhnya) maka perlu dipertahankan. Jika belum, maka perlu 

adanya penyesuaian terhadap perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah tersebut 

agar sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. Kemudian 

menganalisis hambatan untuk melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum 

Islam dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping. 

Untuk memperjelas bentuk dan rangkaian penelitian ini maka diperlukan 

sebuah gambaran penelitian seperti berikut ini: 
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Bagan II.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANG SESUAI : 

DIPERTAHANKAN 

YANG BELUM SESUAI: 

SARAN UNTUK 

DISESUAIKAN. 

 

YANG BELUM SESUAI: 

SARAN UNTUK 

DISESUAIKAN. 

 

PEMILIK SAWAH DI 

KECAMATAN GAMPING 

PENGGARAP SAWAH DI 

KECAMATAN GAMPING 

PERJANJIAN BAGI HASIL 

PERTANIAN LAHAN SAWAH 

HAK & KEWAJIBAN 

PEMILIK 

HAK & KEWAJIBAN 

PENGGARAP 

UU NO.2 TAHUN 1960 

TENTANG PERJANJIAN 

BAGI HASIL 

PERTANIAN 

HUKUM ISLAM DALAM 

KERJASAMA 

PERTANIAN 

SESUAI / TIDAK? SESUAI / TIDAK? 

YANG SESUAI : 

DIPERTAHANKAN 

ALASAN PEMILIHAN 

SKEMA BAGI HASIL 

HAMBATAN 

PELAKSANAAN UU 

NO.2 TAHUN 1960 

HAMBATAN 

PELAKSANAAN HUKUM 

ISLAM DALAM 

KERJASAMA 

PERTANIAN 



42 
 

 


