
 
 

52 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Gamping 

Kecamatan Gamping merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang 

terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan 

Gamping terdiri dari lima desa/kelurahan dan 59 pedukuhan. Secara geografis 

batas wilayah Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut : 

 Tabel IV.1. Batas Wilayah Kecamatan Gamping 

No. Arah Batas Wilayah 

1 Utara Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman 

2 Timur Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul 

3 Selatan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul 

4 Barat Kecamatan Godean,  Kabupaten Sleman. 

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2013 dan Data Monografi      

Kecamatan Gamping 2015, diolah. 

 

Luas wilayah Kecamatan Gamping adalah 2.925 ha (29,25km
2
) atau 

sekitar 5,1% dari wilayah Kabupaten Sleman (57.482 ha) dan 1% dari wilayah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogakarta (318.580 ha), dengan masing-masing luas 

desa/kelurahan sebagai berikut : 
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 Tabel IV.2. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Gamping 

No. 
Desa / 

Kelurahan 

Luas Wilayah 

(ha) 
Persen 

1 Balecatur 986 33,71 

2 Ambarketawang 628 21,47 

3 Banyuraden 400 13,68 

4 Nogotirto 349 11,93 

5 Trihanggo 562 19,21 

Kecamatan 2.925 100 

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2013 dan Data 

Monografi Kecamatan Gamping 2015, diolah. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Balecatur adalah desa paling 

luas dengan luas 986 ha dan Desa Nogotirto adalah desa yang paling kecil dengan 

luas 349 ha. Kelima desa yang ada di Kecamatan Gamping memiliki wilayah 

yang terdiri dari bentuk tanah sawah, bentuk bangunan pekarangan, dan bentuk 

lainnya. Luas sawah di Kecamatan Gamping (1.045,7 ha) sekitar 4,21%  dari luas 

sawah yang ada di Kabupaten Sleman (24.795 ha) dan 1,89% dari luas sawah di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55.117 ha). Untuk lebih jelasnya luas 

wilayah menurut penggunaan tanah per desa di Kecamatan Gamping dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.3. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah per Desa di 

Kecamatan Gamping 

     
dalam (ha) 

No. 
Desa / 

Kelurahan 
Tanah Sawah 

Bangunan 

Pekarangan 
Lainnya Jumlah 

1 Balecatur 306,6 497,6 181,8 986 

2 Ambarketawang 201,5 243,4 183,1 628 

3 Banyuraden 105,3 153,3 91,4 400 

4 Nogotirto 142,8 140,7 65,5 349 

5 Trihanggo 289,5 60 212,2 562 

Kecamatan 1.045,7 1.095 734 2.925 

Sumber : UPT dinas Pertanian dalam Kecamatan Gamping dalam angka 2015. 
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Jumlah penduduk Kecamatan Gamping pada tahun 2015 adalah 96.304 

jiwa atau 9,10% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman (1.063.984 jiwa) dan 

2,71% dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1.063.984 

jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Gamping terdiri dari 49.006 laki-laki dan 

47.298 perempuan. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk setiap desa di 

Kecamatan Gamping dapat melihat tabel berikut : 

Tabel IV.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Gamping 

No. 
Desa / 

Kelurahan 
Luas (km

2
) Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk (per km
2
) 

1 Balecatur 9,86 30.412 3.085 

2 Ambarketawang 6,28 22.369 3.562 

3 Banyuraden 4 16.726 4.182 

4 Nogotirto 3,49 19.074 5.465 

5 Trihanggo 5,62 17.773 3.163 

Kecamatan 29,25 96.304 3.293 

Sumber : Profil Kependudukan DIY dalam Angka Semester I 2015, diolah. 

 

Tabel di atas mengemukakan bahwa Desa Nogotirto memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 5.465 per-km
2
. Balecatur 

merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 3.805 per-

km
2
. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Gamping adalah 3.293 

per-km
2
 atau lebi tinggi dari tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sleman 

(1.939 per-km
2
)
 
dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1.131 per-km

2
). 

Penduduk di Kecamatan Gamping yang bermata pencaharian di sektor 

pertanian dengan jumlah mencapai 22,57% (9.325 orang) dari jumlah keseluruhan 

penduduk pekerja di Kecamatan Gamping. Jumlah tersebut adalah 11,27% dari 

jumlah pekerja di sektor pertanian di Kabupaten Sleman (82.711 orang) dan 
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1,62% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (575.417 orang). 

Petani di Kecamatan Gamping terdiri dari 7,21% (2.978 orang) petani 

dan 15,36% (6.347 orang) buruh tani. Jumlah itu hanya lebih sedikit dari 

penduduk yang bermata pencaharian karyawan swasta yakni sebesar 38,21% 

(15.791 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.5. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gamping 

No. Mata Pencaharian 
Jumlah 

(Orang) 
Persen 

1 Petani 2.978 7.21 

2 Buruh Tani 6.347 15.36 

3 Wiraswasta 8.168 19.77 

4 Tukang dan Buruh Bangunan 1.785 4.32 

5 Pejabat Negara 7 0.02 

6 PNS 3.000 7.26 

7 POLRI 263 0.64 

8 TNI 403 0.98 

9 Karyawan BUMN/BUMD 436 1.06 

10 Karyawan Swasta 15.791 38.21 

11 Pensiunan 2.147 5.20 

Kecamatan 41325 100 

Sumber : Data Monografi Kecamatan Gamping 2015 dan Data Profil  

             Kependudukan Kecamatan Gamping 2015, diolah. 

 

Berdasarkan data pada Kecamatan Gamping dalam Angka 2013, sektor 

pertanian yang ada di Kecamatan gamping didominasi oleh sektor produksi padi 

sawah dengan luas tanam seluas 2.805 ha dan hasil produksi sebesar 191.638 

Kuwintal (Kw) atau sebesar 92,80% dari total keseluruhan hasil produksi 

pertanian. Sedangkan untuk produksi jagung luas tanam produksi jagung 42 ha 

(2.969 Kw), produksi ubi kayu luas tanam 60 ha (8.634 Kw), produksi kacang 

tanah luas tanam 25 ha (223 Kw), produksi kedelai luas tanam 2 ha (26 Kw), 
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produksi kacang panjang luas tanam 6 ha (438 Kw), produksi cabe luas tanam 6 

ha (353 Kw), dan produksi kangkung luas tanam 36 ha (2.221 Kw). 

Untuk mengetahui rincian luas tanam padi sawah di Kecamatan 

Gamping dapat melihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.6. Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi 

Padi Sawah per Desa di Kecamatan Gamping Tahun 2013 

No. Desa / Kelurahan 
Luas (ha) Rata-Rata 

Produksi (Kw/Ha) 

Produksi 

(Kw) 
Tanam Panen 

1 Balecatur 925 925 68,32 63.196 

2 Ambarketawang 437 437 68,01 29.856 

3 Banyuraden 392 392 68,01 26.781 

4 Nogotirto 336 336 68,01 22.956 

5 Trihanggo 715 715 68,01 48.849 

Kecamatan 2.805 2.805 68,07 191.638 

Sumber : UPT Dinas Pertanian dalam Kecamatan Gamping dalam Angka 2013. 

 

4.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah di 

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk di 

Kecamatan Gamping yang bekerja di sektor pertanian mencapai 22,57%. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa sektor pertanian didominasi dari sektor produksi 

padi sawah dengan luas tanam seluas 2.805 ha dan produksi sebesar 191.638. 

Kedua hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian khususnya produksi padi 

sawah adalah sektor yang sangat penting di Kecamatan Gamping. 

Dalam pengelolaan sawah guna memproduksi padi sawah tidak 

semuanya dikelola oleh pemilik sawah sendiri. Pemilik sawah dapat melibatkan 

pihak lain yang biasa disebut dengan istilah penggarap. Bentuk hubungan antara 

pemilik lahan sawah dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, 
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penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah 

mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah dan penggarap 

sawah mendapatkan hasil dari pengusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap 

yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang 

biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas 

diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang 

diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian 

hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). 

Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan 

biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau 

kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan. Komposisi dalam 

pengeluaran biaya produksi akan menjadi pertimbangan dalam pembagian hasil 

panen sawah tersebut. 

Pengelolaan sawah (produksi padi sawah) dengan skema bagi hasil 

masih digunakan penduduk Kecamatan Gamping yang biasa disebut dengan 

istilah “maro” atau “paron” (bagi dua). Untuk menganalisis penerapan bagi hasil 

yang diterapkan di Kecamatan Gamping ditinjau dari UU No.2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam, maka diperlukan data-

data yang akan disajikan berikut ini : 

4.2.1. Data Informan dan Informan Pendukung 

Informan dalam penelitian ini merupakan penduduk di Kecamatan 

Gamping yang merupakan pemilik sawah dan penggarap sawah yang secara 

langsung terlibat dalam praktik bagi hasil dalam produksi padi sawah. 
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Informan berasal dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Gamping. 

Informan ini terdiri dari sembilan pemilik sawah dan enam penggarap sawah 

yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan potensi data yang dapat 

diperoleh dan digali untuk menjawab rumusan masalah penelititian ini. 

Tabel IV.7. Informan 

No. Informan Jumlah 

1 Pemilik Sawah 9 

2 Penggarap Sawah 6 

  Total 15 

       Sumber : Data Primer. 

 

Selain informan, terdapat juga informan pendukung dalam penelitian 

ini. Informan pendukung adalah informan yang berasal dari pejabat 

pemerintah desa dan kecamatan yang ada di Kecamatan Gamping. Informan 

pendukung ditujukan untuk menambah data, mengkonfirmasi serta 

memperkuat data yang telah dikumpulkan dari informan. Informan pendukung 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.8. Informan Pendukung 

No. Informan Pendukung Jabatan 

1 Purwanta Sekertaris Desa Ambarketawang 

2 Faizin Kepala Desa Nogotirto 

3 Andi Jatmika Sekertaris Desa Balecatur 

4 Christina Sekertaris Desa Trihanggo 

5 Suprihono 
Kepala Bagian Pemerintahan 

Banyuraden 

6 Drs. Bitjo Ginting 
Kepala Seksi Perokonomian dan 

Pembangunan Kecamatan Gamping 

  Total 6 orang 

 Sumber : Data Primer. 
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Selain terlibat langsung dalam praktik perjanjian bagi hasil, informan 

adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada tingkat 

umur. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.9. Umur Informan 

No. Umur Pemilik Penggarap 

1 30-40 1 - 

2 41-50 2 1 

3 51-60 2 2 

4 61-70 3 3 

5 71-80 1 - 

Jumlah 9 6 

   Sumber : Data Primer. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berumur 30-40 

tahun ada satu orang, umur 41-50 tahun ada tiga orang, umur 51-60 tahun ada 

empat orang, umur 61-70 tahun ada enam orang, dan 61-70 tahun ada satu 

orang. Secara hukum informan dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan 

perbuatan hukum dan bisa melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah. 

Sehingga, ada konsekuensi jika terdapat wanprestasi dalam perjanjian bagi 

hasil baik dalam mempertanggungjawabkan ataupun dimintai 

pertanggungjawaban. 

Pekerjaan utama informan tidak sama, baik dari pemilik maupun 

penggarap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel IV.10. Pekerjaan Utama Informan 

No. 
Pekerjaan Utama 

Informan 
Pemilik Penggarap 

1 Wiraswasta 4 1 

2 Karyawan Swasta 1  -  

3 PNS 1 - 

4 Pensiunan 2 - 

5 Petani - 5 

6 Lainnya 1 -  

  Jumlah 9 6 

  Sumber : Data Primer. 

 

Dari sisi informan pemilik sawah yang melakukan perjanjian bagi 

hasil, pekerjaan utama mereka tidak ada yang sebagai petani. Pekerjaan utama 

mereka adalah wiraswasta, karyawan swasta, PNS, pensiunan, dan lainnya. 

Sedangkan dari sisi informan penggarap sawah yang melakukan perjanjian 

bagi hasil mayoritas adalah petani. Hanya terdapat satu informan penggarap 

yang pekerjaan utamanya adalah wiraswasta. 

Informan berasal dari lima desa/kelurahan berbeda yang ada di 

wilayah Kecamatan Gamping. Rincian informan berdasarkan wilayah 

desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.11. Alamat Kelurahan Informan 

No.  
Desa/Kelurahan 

Informan 

Pemilik 

Sawah 

Penggarap 

Sawah 

1 Ambarketawang 1 1 

2 Nogotirto 3 1 

3 Trihanggo 1 1 

4 Banyuraden 2 1 

5 Balecatur 2 2 

Jumlah 9 6 

    Sumber : Data Primer. 
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Lama informan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil bervariasi, 

yang paling lama adalah lebih dari 30 tahun dan yang paling sebentar adalah 

belum sampai dengan 10 tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel IV.12. Lama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 

No. 
Lama Melaksanakan Bagi Hasil 

(Tahun) 
Pemilik Penggarap 

1 1-10 4 1 

2 11-20 2 - 

3 21-30 3 3 

4 31-40 - 2 

  Jumlah 9 6 

 Sumber : Data Primer. 

 

Luas sawah informan yaitu yang dimiliki pemilik dan yang digarap 

penggarap dengan skema bagi hasil dapat dilihat pada rincian tabel berikut : 

Tabel IV.13. Luas Sawah dan Rata-Rata 

Sawah Informan Pemilik Sawah 

No. Nama 
Luas Lahan Yang 

Dimiliki Informan (m
2
) 

1 Sarjono 3.500 

2 Anif Priambodo 11.000 

3 Muhasir 2.000 

4 Karjono 2.000 

5 Giyanti 3.500 

6 Sumadiono 4.500 

7 Ratiman 3.500 

8 Dwiyanto 8.000 

9 Suprihono 3.500 

Rata-Rata 4.611,11 

             Sumber : Data Primer. 
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Tabel IV.14. Luas Sawah dan Rata-Rata 

Sawah Informan Penggarap Sawah 

No. Nama 
Luas Lahan Yang Dimiliki 

Informan (m
2
) 

1 Jumadi 4.850 

2 Sriwanto 5.000 

3 Panut 6.000 

4 Sihono 4.500 

5 Tukimin 4.900 

6 Sadiyo 4.000 

Rata-Rata 3.250 

  Sumber : Data primer. 

Luas rata-rata sawah yang dimiliki informan (4.611,11 m
2
) dan yang 

digarap informan (3.250 m
2
) di atas rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai 

per rumah tangga usaha pertanian Kabupaten Sleman (1.739,04 m
2
) dan 

Provinsi DI Yogyakarta (1.474,65 m
2
) 

Tabel IV.15. Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian 

Menurut Wilayah dan Jenis Lahan Tahun 2013 (m
2
) 

No. 
Nama 

Kabupaten/Kota 

Lahan 

Bukan 

Pertanian 

Lahan 

Pertanian 

(Sawah) 

Lahan 

Pertanian 

(Bukan 

Sawah) 

Jumlah 

Lahan 

Pertanian 

Lahan 

yang 

Dikuasai 

1 Kulon Progo 169.37 1526.59 2048.1 2821.45 2978.15 

2 Bantul 202.73 1203.44 727.12 1392.08 1588.08 

3 Gunung Kidul 274.03 1475.03 3221.77 3602.37 3869.03 

4 Sleman 260.7 1739.04 753.5 1720.45 1971.38 

5 Kota Yogyakarta 171.76 2.689,72 181.95 428.11 599.52 

Provinsi DI 

Yogyakarta 233.44 1474.65 1867.12 2458.78 2682.37 

Sumber : Sensus Pertanian 2013 dalam website Badan Pusat Statistik (bps.go.id) 

 

4.2.2. Alasan Memilih Skema Bagi Hasil 

Latar belakang dari pemilik sawah untuk melakukan perjanjian bagi 

hasil karena tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah 
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kemampuan dalam bentuk waktu dan/atauatau kemampuan dalam bentuk 

pengalaman dan/atauatau kemampuan dalam bentuk tenaga. Selain itu 

terdapat latar belakang lain yaitu memberikan pekerjaan/kesempatan kepada 

penggarap. Sedangkan latar belakang dari penggarap sawah untuk melakukan 

perjanjian bagi hasil adalah karena tidak memiliki sawah, adanya kesempatan 

yang diberikan oleh pemilik, dan menambah pengalaman. Tabel berikut 

menyajikan data terkait latar belakang melaksanakan perjanjian bagi hasil 

secara lebih rinci. 

Tabel IV.16. Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil 

No. 
Latar Belakang Melakukan 

Perjanjian Bagi Hasil 
Pemilik Penggarap 

1 
Tidak memiliki kemampuan (waktu, 

pengalaman, tenaga) 
8 -  

2 
Memberikan Pekerjaan/Kesempatan 

kepada Penggarap 
1 - 

3 Tidak memiliki sawah - 4 

4 Sawah yang dimiliki kurang luas - - 

5 
Adanya kesempatan yang diberikan 

oleh pemilik 
-  1 

6 Menambah pengalaman - 1 

  Jumlah 9 6 

  Sumber : Data Primer. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua alasan atau latar belakang dari pemilik dan satu alasan dari 

penggarap lebih memilih sistem bagi hasil dibandingkan dengan sistem sewa 

maupun sistem membayar buruh tani. Alasan dari pemilik yang pertama 

adalah jika dengan sistem sewa, maka pemilik hanya mendapatkan hasil satu 

kali dalam satu periode sewa yang biasanya diterima di awal. Hal itu menurut 
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pemilik kurang baik karena kemungkinan hanya akan dapat dinikmati di 

awal/sebentar saja. Pemilik merasa lebih baik jika menggunakan bagi hasil 

karena mendapatkan hasil secara bertahap sehingga dapat menikmati hasil 

tersebut selama bagi hasil dilakukan walaupun hasil yang diperoleh sedikit 

demi sedikit. 

Alasan yang kedua adalah jika menggunakan sistem membayar 

buruh tani, maka pemilik tetap harus terlibat dalam pengelolaan sawah 

tersebut. Pemilik pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan baik dalam hal 

waktu, tenaga, maupun pengalaman. Sehingga, sistem bagi hasil yang dipilih 

oleh pemilik. Alasan dari sisi penggarap memilih sistem bagi hasil adalah 

karena adanya kemauan dari pemilik. Dimana pemilik memberikan 

kesempatan kepada penggarap dengan mengizinkan penggarap untuk 

mengelola sawahnya yang kemudian hasilnya dibagi hasil. 

4.2.3. Pengetahuan Informan Terhadap UU No.2 Tahun 1960 Tentang  

    Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam Tentang  

    Kerjasama Dalam Pertanian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani dan 

penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan sawah) dan informan 

pendukung (pejabat pemerintahan di lima desa yang ada di Kecamatan 

Gamping dan pejabat pemerintahan di Kecamatan Gamping) dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya UU No.2 

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam tentang 

kerjasama dalam pertanian. 
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Menurut informan hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi 

dari pihak manapun baik terkait UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama 

pertanian dalam Islam. Informan secara keseluruhan juga menyatakan bahwa 

praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi 

turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami 

perubahan. Menurut informan pendukung yakni pejabat pemerintahan desa 

dan kecamatan di Kecamatan Gamping ketidaktahuan terhadap UU No.2 

Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam hukum Islam juga karena tidak 

pernah ada sosialisasi terkait hal itu. Ditambah menurut informan menyatakan 

bahwa jika perjanjian bagi hasil dilakukan secara individu (per orangan) tidak 

diperlukan adanya campur tangan pihak kelurahan maupun pihak kecamatan.  

Masih menurut informan pendukung secara keseluruhan menyatakan 

bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat 

dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada 

umumnya. Tabel berikut menunjukkan bahwa seluruh informan dan informan 

pendukung tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama 

pertanian dalam Hukum Islam. 
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Tabel IV.17. Pengetahuan Informan Terhadap UU no. 2 Tahun 1960 

Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 

No. Keterangan Mengetahui 
Tidak 

Mengetahui 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

  Jumlah - 21 

Sumber : Data Primer. 

 

 

Tabel IV.18. Pengetahuan Informan Terhadap Kerjasama Pertanian 

dalam Hukum Islam 

No. Keterangan Mengetahui Tidak Mengetahui 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

  Jumlah - 21 

Sumber : Data Primer. 

 

4.2.4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan 

Gamping tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk lisan saja 

antara pemilik dan penggarap tanpa adanya saksi. Hal itu dapat diketahui dari 

hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung yang secara 

keseluruhan menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil hanya 

menggunakan lisan saja. Perjanjian bagi hasil dapat terjadi karena adanya 

kesepakatan diantara pemilik dan penggarap. Berikut yang menjadikan 
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perjanjian bagi hasil lahan sawah dapat dilaksanakan di Kecamatan Gamping 

berdasarkan wawancara dengan informan dan informan pendukung : 

1. Atas dasar kepercayaan antara pemilik dan penggarap. 

2. Adanya izin dari pemilik kepada penggarap untuk menggarap sawah 

miliknya secara bagi hasil. 

3. Adanya kemauan dari penggarap untuk menggarap sawah milik pemilik 

setelah mendapatkan izin menggarap secara bagi hasil. 

4. Adanya kesepakatan secara lisan antara pemilik dan penggarap untuk 

melakukan perjanjian bagi hasil. 

5. Imbangan bagi hasil disepakati dengan berdasar kebiasaan yang biasanya 

dengan sistem “maro” (hasil panen dibagi setengah berbanding setengah). 

Tabel IV.19. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di  

Kecamatan Gamping 

No.   Keterangan Tertulis 

Tidak Tertulis (Lisan),  

Atas Dasar Kepercayaan, 

Tidak Ada Saksi 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

  Jumlah - 21 

 Sumber : Data Primer. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa 

perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak dicatakan/dilaporkan 

ke pihak Kelurahan dan/atau disahkan oleh Camat. Perjanjian yang dilakukan 

hanya berdasar kesepakatan lisan saja, berdasar kepercayaan, tanpa ada saksi, 
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dan tidak tertulis. Perjanjian itu tidak dicatatkan di Kelurahan, sehingga juga 

tidak ada pengesahan dari Camat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung diketahui 

bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak 

dicatakan/dilaporkan ke pihak Kelurahan dan/atau disahkan oleh Camat. Hal 

itu dikarenakan menurut informan pendukung perjanjian yang dilakukan antar 

individu (antar per orangan) sehingga tidak diperlukan peran dari pihak 

kelurahan maupun kecamatan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan per 

orangan cukup menggunakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan 

biasanya dilaksanakan secara kekeluargaan. Tabel berikut ini menyajikan data 

perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping dilaporkan/dicatatkan di 

Kelurahan dan disahkan di Kecamatan atau tidak.  

Tabel IV.20.Pelaporan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 

No.   Keterangan 

Dilaporkan/dicatatkan 

di Kelurahan dan 

disahkan Kecamatan 

Tidak 

dilaporkan/dicatatkan 

di Kelurahan dan 

disahkan di Kecamatan 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

  Jumlah - 21 

Sumber : Data Primer. 
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4.2.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah, Berakhirnya  

          Perjanjian Bagi Hasil, dan Pengembalian Sawah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan 

pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan di Kecamatan Gamping tidak memiliki jangka waktu tertentu yang 

ditetapkan pada awal perjanjian (Lihat Tabel IV.21.). Tidak terdapat jangka 

waktu seperti berdasar tahun kalender maupun berdasar jumlah berapa kali 

panen. Karena tidak menggunakan jangka waktu tertentu, maka berakhirnya 

perjanjian bagi hasil berdasar dari kesepakatan bersama, berdasarkan 

keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap (Lihat Tabel IV.22.). 

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama 

adalah dilakukan musyawarah antara pemilik dan penggarap yang kemudian 

diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Contoh 

berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya, pada saat pemilik ada 

keinginan untuk mengelola sawahnya sendiri, atau pemilik ingin 

mengalihfungsikan sawah tersebut, atau pemilik diharuskan menjual sawah 

untuk membayar hutang/keperluan mendadak, atau penggarap tidak mampu 

lagi untuk melanjutkan pekerjaan maka dilakukanlah musyawarah untuk 

mengakhiri perjanjian bagi hasil. 

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan keinginan dari pemilik 

adalah perjanjian bagi hasil berakhir dengan keinginan sepihak dari pemilik. 

Misalnya, pemilik merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

penggarap, maka pada musim tanam berikutnya pemilik akan menghentikan 
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perjanjian bagi hasil dengan penggarap tersebut. Kemudian, pemilik 

melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap yang lain. 

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan keinginan dari 

penggarap adalah perjanjian bagi hasil berakhir karena penggarap sudah tidak 

berkeinginan menggarap walaupun pemilik masih mengizinkan untuk 

menggarap sawah miliknya. Biasanya penggarap akan mengembalikan sawah 

tersebut kepada pemilik sebagai wujud keinginan untuk mengakhiri perjanjian 

bagi hasil terhadap sawah tersebut. 

Tabel IV.21. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil 

No.   Keterangan 
Ada jangka waktu 

tertentu 

Tidak ada 

jangka waktu 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

  Jumlah - 21 

 Sumber : Data Primer. 

 

Tabel IV.22. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil  

No.  Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil  Pemilik Penggarap 

1 Berdasarkan kesepakatan bersama 3 6 

2 Berdasarkan jangka waktu tertentu - - 

3 Berdasarkan keinginan pemilik 1 - 

4 Berdasarkan keinginan penggarap 5 - 

  Jumlah 9 6 

 Sumber : Data Primer. 

 

Saat berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah, penggarap akan 

mengembalikan sawah yang digarap kepada pemilik. Berdasarkan hasil 
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wawancara dengan informan, teknis pengembalian sawah diperjanjikan di 

awal bahwa sawah dari sawah kosong kembali kosong, diperjanjikan di awal 

bahwa sawah kembali dengan tidak berubah fungsi, dan tidak diperjanjikan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel IV.23. Pengembalian Sawah Setelah Berakhirnya Perjanjian 

Bagi Hasil 

No.  Pengembalian Sawah Kepada Pemilik Pemilik Penggarap 

1 
Diperjanjikan di awal bahwa sawah 

kosong kembali kosong. 
5 2 

2 
Diperjanjikan di awal bahwa sawah 

kembali dalam tidak berubah fungsi. 
2 4 

3 Tidak diperjanjikan. 2 - 

  Jumlah 9 6 

   Sumber : Data Primer. 

 

4.2.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi, Pembayaran Pajak Tanah 

Sawah 

Dalam proses produksi padi sawah dibutuhkan alat dan bahan 

produksi. Alat produksi dalam era modern biasanya seperti traktor dan alat 

lain yang memudahkan dalam penggarapan sawah. Bahan produksi 

diantaranya bibit, pupuk, dan obat-obatan untuk melawan hama. Selain itu ada 

juga biaya-biaya lain, misalnya jika penanaman menggunakan jasa buruh tani, 

traktor jika diharuskan menyewa, perawatan ekstra jika air dalam kondisi 

susah, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan 

pendukung dapat diketahui bahwa seluruh biaya produksi (alat, bahan, dan 

biaya lainnya) disediakan oleh penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil pemilik 

ikut andil dalam pemberian izin penggarapan sawah miliknya (modal sawah). 
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Hal itu berdasar pada kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun 

sejak dahulu. Dengan konsep demikian maka pemilik dan penggarap memiliki 

hak bagi hasil dari panen sawah tersebut. 

Tabel IV.24. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi 

No.  Keterangan 
Disediakan 

Pemilik 

Disediakan 

Penggarap 

Disediakan 

Pemilik dan 

Penggarap 

1 Pemilik -  9 -  

2 Penggarap - 6 - 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
- 5 

- 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
- 1 

- 

Jumlah - 21 - 

Sumber : Data Primer. 

 

Tanah sawah memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak 

terkecuali tanah sawah yang digunakan sebagai objek perjanjian bagi hasil. 

Biasanya pajak tanah sawah dibayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil 

wawancara informan dan informan pendukung secara keseluruhan 

menyatakan bahwa pajak tanah sawah objek perjanjian bagi hasil menjadi 

tanggungan pemilik sawah tersebut. Pemilik diwajibkan untuk membayar 

pajak tanah sawah tersebut. Pembayaran pajak tanah sawah ini pemilik 

mengeluarkan biaya sehingga dapat juga disebut sebagai andil pemilik dalam 

perjanjian bagi hasil selain izin yang diberikan kepada penggarap (modal 

sawah). 
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Tabel IV.25. Pembayar Pajak Tanah Sawah 

No.   Keterangan 
Dibayar Oleh 

Pemilik 

Dibayar oleh 

Penggarap 

1 Pemilik 9 - 

2 Penggarap 6 - 

3 
Pejabat di lima kelurahan di 

Kecamatan Gamping 
5 - 

4 
Kepala Seksi Ekobang di 

Kecamatan Gamping 
1 - 

  Jumlah 21 - 

 

 

4.2.7. Syarat Khusus Menjadi Penggarap dan Penggarap Tidak Mampu 

Melanjutkan Garapan 

Perjanjian bagi hasil lahan sawah melibatkan pemilik dan penggarap 

yang sepakat melakasanakan bagi hasil dalam pengelolaan sawah. Untuk 

menjadi penggarap harus mendapatkan izin dari pemilik untuk menggarap 

sawah miliknya. Izin diberikan oleh pemilik kepada penggarap jika adanya 

kepercayaan kepada penggarap. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik 

bisa saja diharuskan ada syarat khusus misalnya seperti penggarap harus 

masih keluarga dari pemilik sawah atau penggarap haruslah tetangga dekat 

dari pemilik sawah atau harus ada sejumlah pembayaran yang diberikan oleh 

penggarap kepada pemilik. 

Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa untuk 

menjadi penggarap tidak terdapat syarat khusus. Pemilik merasa cukup dengan 

orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya untuk diberikan izin 

(kepercayaan) untuk menggarap sawah miliknya. Tabel berikut menyajikan 

Sumber : Data primer. 
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data terkait syarat menjadi penggarap berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan. 

Tabel IV.26. Syarat Menjadi Penggarap 

No.   Keterangan 

Ada Syarat Khusus  

(Harus keluarga / Harus 

Tetangga / Harus Ada yang 

Dibayarkan oleh Penggarap) 

Tidak ada Syarat 

Khusus  

(Yang penting kenal dan 

dapat dipercaya) 

1 Pemilik - 9 

2 Penggarap - 6 

  Jumlah - 15 

Sumber : Data Primer. 

 

Pada penjelasan sebelumnya telah dibahas bahwa perjanjian bagi 

hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak terdapat jangka waktu tertentu 

yang disebutkan secara khusus. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak 

ditentukan oleh tahun kalender maupun berapa kali masa panen. Ketika dalam 

berjalannya perjanjian bagi hasil lahan sawah dapat mungkin terjadi kondisi 

dimana penggarap dalam kondisi tidak mampu untuk melanjutkan garapannya 

di saat proses produksi padi sawah belum di panen. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hal seperti itu belum 

pernah terjadi. Namun, jika terjadi hal demikian maka penggarap dapat 

mengalihkan pekerjaannya kepada kerabat/sodaranya dengan izin dan 

sepengetahuan pemilik untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum 

diselesaikan hingga panen. Setelah panen selesai barulah dimusyawarahkan 

kelanjutan penggarapan sawah secara bagi hasil dengan kerabat/sodara dari 

penggarap dengan pemilik. Jika tetap diizinkan melanjutkan maka 

kerabat/sodara dari penggarap sebelumnya berganti menjadi penggarap yang 

melakukan bagi hasil dengan pemilik sawah. 
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Salah satu informan mengemukakan jika mengalami kejadian 

dimana peggarap tidak mampu melanjutkan garapan, maka sawah 

dikembalikan kepada pemilik, kemudian tenaga penggarap dihitung tenaga 

harian, kemudian garapan itu baru diserahkan kepada penggarap lain. Berikut 

tabel yang menyajikan jika penggarap tidak mampu melanjutkan garapan. 

Tabel IV.27. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan 

No. Keterangan Pemilik Penggarap 

1 
Dikembalikan kepada pemilik, 

selanjutnya tetap bagi hasil 
- - 

2 
Dilanjutkan oleh kerabat/sodara 

penggarap, tetap seizin pemilik 
8 6 

3 
Dikembalikan kepada pemiliki, tenaga 

penggarap dihitung tenaga harian 
1 - 

Jumlah 9 6 

  Sumber : Data Primer. 

 

4.2.8. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil, Besaran Imbangan Bagi 

Hasil, Bentuk Bagi Hasil, dan Zakat Hasil Panen. 

Tujuan dari dilakukannya perjanjian lahan sawah bagi pemilik dan 

penggarap untuk mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut. Pemilik dan 

penggarap memiliki andil masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil tersebut. Hasil wawancara mengemukakan secara keseluruhan informan 

menyatakan bahwa besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap 

sudah ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian 

(sebelum mulai tanam) sebagaimana dalam tabel berikut ini: 

Tabel IV.28. Waktu Penentuan Besaran Imbangan Bagi Hasil 

No.   Keterangan 
Ditentukan Sejak Awal 

Sebelum Mulai Tanam 

Tidak Ditentukan 

Sejak Awal 

1 Pemilik 9 - 
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2 Penggarap 6 - 

  Jumlah 15 - 

 Sumber : Data Primer. 

 

Besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap dalam 

perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.29. Imbangan Bagi Hasil 

No.  
Besarnya Imbangan Bagi 

Hasil (Padi Sawah) 
Pemilik Penggarap 

Pejabat Kelurahan 

dan Kecamatan 

1 

Maro (50:50), biaya 

produksi ditanggung 

seluruhnya oleh penggarap, 

hasil panen langsung dibagi 

dua. 

8 4 5 

2 

Maro (50:50), biaya 

produksi dikeluarkan 

terlebih dahulu dari hasil 

panen baru dibagi dua. 

- 1 1 

3 

Mertelu (1:3), biaya 

produksi ditanggung 

sepenuhnya oleh penggarap. 

1 1 - 

4 

Mertelu (1:3), biaya 

produksi dikeluarkan 

terlebih dahulu dari hasil 

panen baru dibagi. 

- - - 

  Jumlah 9 6 6 

Sumber : Data Primer. 

 

Mayoritas informan (12 orang) dan informan pendukung (lima 

orang) menyatakan yang digunakan adalah sistem bagi hasil maro (50:50) 

dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, sehingga hasil 

panen yang diperoleh langsung dibagi dua kepada pemilik dan penggarap. 

Satu informan dan satu informan pendukung menyatakan bahwa yang 

digunakan adalah sistem bagi hasil maro (50:50) dengan biaya produksi 

dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen (dikembalikan kepada pihak yang 
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mengeluarkan biaya, dalam hal ini kepada penggarap), baru kemudian dibagi 

dua kepada pemilik dan penggarap. 

Dua informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem 

mertelu (1:3) dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, 

sehingga hasil panen yang diperoleh langsung dibagi 1/3 bagian untuk pemilik 

sawah dan 2/3 bagian untuk penggarap sawah. Dalam kasus ini, dua informan 

merupakan satu pemilik dan satu penggarap yang terlibat dalam satu 

perjanjian bagi hasil lahan sawah. 

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap dapat 

berupa gabah, padi, uang, maupun fleksibel (tidak menentu) bisa diantara 

ketiganya. Berikut rincian bentuk bagi hasil di Kecamatan Gamping berdasar 

hasil wawancara dengan informan. 

Tabel IV.30. Bentuk Bagi Hasil 

No.  Bentuk Bagi Hasil Pemilik Penggarap 

1 Gabah 4 3 

2 Beras 3 2 

3 Uang 1 1 

4 
Fleksibel  

(Kadang Gabah/Beras/Uang) 
1 - 

  Jumlah 9 6 

Sumber : Data Primer. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tujuh informan menyatakan 

bentuk bagi hasil yang diterima adalah dalam bentuk gabah, lima informan 

menyatakan dalam bentuk beras, dua informan menyatakan dalam bentuk 

uang, dan satu informan menyatakan fleksibel bisa dalam bentuk 

gabah/beras/uang. 
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Bagi umat Islam jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab 

yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 

653kg beras / 1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk 

yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya 

adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan 

cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui 

bahwa satu informan menyatakan langsung mengeluarkan zakat dari hasil 

panen yang diterima. Sedangkan 14 informan lainnya menyatakan bahwa 

tidak langsung mengeluarkan zakat dari hasil panen yang didapatkan, karena 

merasa sudah cukup dengan membayar zakat maal dan/atau zakat fitrah setiap 

tahunnya. 

Tabel IV.31. Zakat Hasil Panen 

No.  Zakat Hasil Panen Pemilik Penggarap 

1 Hasil Panen Langsung dikeluarkan Zakatnya 1 - 

2 
Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya, tetapi 

bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun 
8 6 

3 
Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya dan tidak 

bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun 
- - 

  Jumlah 9 6 

Sumber : Data Primer. 

 

4.2.9. Risiko Gagal Panen 

Setiap usaha tentu akan menghadapi risiko, tidak terkecuali dalam 

perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping. Risiko yang 

dihadapi dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah risiko gagal panen. 

Risiko gagal panen dapat terjadi dengan sama sekali tidak mendapatkan hasil 
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panen. Selain itu juga dapat terjadi dengan hasil panen yang sangat sedikit dan 

untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dalam produksi tidak bisa/tidak 

cukup. Gagal panen di Kecamatan Gamping biasanya terjadi karena adanya 

serangan hama seperti hama tikus dan/atau hama wereng yang merusak 

tanaman padi sehingga tidak dapat dipanen. 

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping tidak disebutkan secara jelas bahwa risiko jika terjadi gagal panen 

ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi, secara umum sudah dapat diketahui 

baik oleh pemilik maupun penggarap jika terjadi risiko gagal panen maka 

menjadi tanggungan pihak penggarap. Berikut tabel yang menyajikan data 

pihak yang menanggung risiko gagal panen dalam perjanjian bagi hasil lahan 

sawah di Kecamatan Gamping : 

Tabel IV.32. Jika Terjadi Gagal Panen / Rugi  

No.   Jika Terjadi Gagal Panen/Rugi Pemilik Penggarap 

Pejabat 

Kelurahan 

dan 

Kecamatan 

1 Seluruhnya ditanggung Penggarap 8 6 6 

2 Seluruhnya ditanggung pemilik 1 - - 

3 Ditanggung bersama - - - 

  Jumlah 9 6 6 

Sumber : Data Primer. 

 

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (14 informan 

dan enam informan pendukung) menyatakan bahwa yang menanggung risiko 

jika terjadi gagal panen/rugi adalah penggarap. Hanya satu informan yang 

menyatakan bahwa risiko gagal panen/rugi ditanggung seluruhnya oleh 
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pemilik. Sedangkan tidak terdapat pernyataan informan untuk risiko gagal 

panen/rugi ditanggung bersama. 

 

 

4.2.10. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan  

Sawah di Kecamatan Gamping 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan 

pendukung dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian 

bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping adalah yang terdapat pada 

tabel berikut ini :  

Tabel IV.33. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Pemilik 

Sawah, Penggarap Sawah, Pejabat Kelurahan, dan Pejabat Kecamatan Gamping 

No. Hambatan Penyelesaian 

1 
Penggarap kurang serius dalam 

menggarap sawah.   
Ditegur agar hasilnya maksimal.  

2 Air susah saat kemarau panjang. 
Membuat sumur, atau mengalirkan air dari 

wilayah lain secara gotong royong. 

3 
Banyak hama menyebabkan 

gagal panen. 

Memberikan obat-obat yang sesuai dengan 

peruntukannya. 

4 Pupuk langka dan mahal 

Mencari distribusi pupuk yang telah ditunjuk 

oleh kecamatan, dan melaporkan kepada 

pihak terkait di desa dan kecamatan agar 

distribusi pupuk tetap baik dan lancar. 

Sumber : Data Primer. 

Hambatan yang ada adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses 

produksi padi sawah. Tidak terdapat hal yang di luar dari proses produksi padi 

sawah. Secara umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak terdapat 

hambatan yang membuat konflik antara pemilik dan penggarap. Sehingga, 
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konflik tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di 

Kecamatan Gamping sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

Tabel IV.34. Konflik Selama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 

No.   Keterangan Pemilik Penggarap 

1 
Pernah konflik, diselesaikan secara 

kekeluargaan secara pribadi 
- - 

2 
Pernah konflik, diselesaikan hingga tingkat 

dukuh/desa/camat 
- - 

3 Tidak pernah konflik 9 6 

  Jumlah 9 6 

Sumber : Data Primer. 

 

4.2.11. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di  

Kecamatan Gamping 

Sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan di 

Kecamatan Gamping memberikan dampak bagi pemilik dan penggarap yang 

melaksanakannya. Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan 

bahwa dampak yang mereka peroleh adalah dampak yang bersifat positif bagi 

diri sendiri maupun keluarga. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel IV.35. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 

No.  
Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi 

Hasil 
Pemilik Penggarap 

1 
Mendapatkan hasil tambahan tanpa repot 

mengelola sawah 
3 - 

2 
Dapat memberikan pekerjaan kepada 

penggarap 
2 - 

3 
Memberikan pekerjaan kepada penggarap dan 

mendapatkan bagi hasil 
4 - 
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4 
Mendapatkan penghasilan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga (Penghasilan Utama) 
- 5 

5 Mendapatkan penghasilan tambahan - 1 

  Jumlah 9 6 

Sumber : Data Primer. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dampak bagi pemilik sawah 

yang melakukan perjanjian bagi hasil adalah mendapatkan hasil tanpa repot 

menggarap sawah, dapat memberikan pekerjaan/kesempatan kepada 

penggarap, atau kombinasi dari mendapat kan hasil tanpa repot dan 

memberikan pekerjaan kepada penggarap. Sedangkan dari sisi penggarap 

memperoleh dampak yaitu mendapatkan penghasilan untuk mencukup 

kebutuhan keluarga karena hasil tersebut merupakan penghasilan utamanya. 

Selain itu ada juga penggarap yang menjadikan hasil dari bagi hasil lahan 

sawah sebagai penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama yang dijalani. 

Saat informan ditanya apa dampak negatif terkait dengan 

melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah, secara keseluruhan 

menyatakan tidak ada dampak negatif dari melaksanakan perjanjian bagi hasil 

lahan sawah tersebut. 

4.2.12. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksanaan  

Perjanjian bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

Berikut ini adalah pendapat pemilik sawah di Kecamatan Gamping 

yang telah melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah terkait sistem 

perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya 

di Kecamatan Gamping: 
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Tabel IV.36. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi 

Hasil yang Telah Dilakukan 

No. Nama Pendapat dan Saran 

1 
Sarjono, 

Nogotirto 

Sistem bagi hasil sudah cukup adil. Menggunakan lisan sudah 

cukup, atas dasar kepercayaan. Jika tertulis dikhawatirkan 

menimbulkan konflik karena dianggap tidak percaya kepada 

penggarap 

2 Anif, Nogotirto 

Sistem bagi hasil maro sudah adil, karena petani tidak perlu 

modal sawah dan mendapat bagian setengah dari hasil panen. 

Cukup dengan lisan saja supaya tidak repot. 

3 
Muhasir, 

Nogotirto 

1. Bentuk perjanjian lebih baik tertulis. 

2. Kalau tanah kecil maro sebenarnya kurang adil karena hasilnya 

tidak banyak, harusnya lebih banyak untuk penggarap, maro 

cocoknya untuk sawah yang ukurannya besar minimal luas 

5000m
2
. 

3. pajak untuk sawah pinggir jalan harusnya tidak tinggi karena 

produksi sawah tidak terpengaruh dari strategis atau tidaknya 

lokasi tersebut. 

4 
Karjono, 

Balecatur 

Jika hasilnya bagus sudah adil, kalau hasilnya tidak bagus juga 

pemilik tidak mendapat apa-apa, sehingga ya sudah adil. Cukup 

dengan lisan agar tidak berbelit-belit. 

5 
Giyanti, 

Balecatur 

Karena sawah cukup luas 3500m2 sudah cukup adil dengan 

pembagian paron. Cukup dengan lisan saja, jika tetulis repot dan 

dikira tidak percaya dengan penggarap. 

6 
Sumadiono, 

Ambarketawang 

Perjanjian bentuk tertulis lebih bagus, supaya ada batas yang 

jelas, misalnya ada perjanjian bisa gantian dengan penggarap 

yang lain. Selain itu lebih jelas hak dan kewajiban pemilik dan 

penggarap. Bagi sistem maro sudah adil. 

7 
Ratiman, 

Trihanggo 

Sudah baik dan adil dengan sistem maro, pemilik tidak repot 

mengurus dapat hasil dan penggarap dapat hasilnya juga tanpa 

harus punya sawah. Perjanjian dengan lisan saja cukup, pakai 

tertulis repot dan tidak praktis. 

8 
Dwiyanto, 

Banyuraden 

Sebaiknya memang tertulis, tapi kalo dengan penggarap dengan 

tertulis juga belum tentu paham dan mau karena pasti repot. 

Kalau sistem maro jelas penggarap yang rugi karena biaya 

produksi tidak dihitung, padahal apa-apa sekarang mahal. Pupuk 

sekarang pakai kimia dan mahal. Tenaga mahal, masih harus 

pakai traktor. Seharusnya sistemnya maro tapi biaya produksi 

dihitung dan kurangkan terlebih dahulu baru kemudian diparo 
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hasilnya. 

9 
Suprihono, 

Banyuraden 

Sebaiknya perjanjian dilakukan dengan tertulis, tapi memang 

takutnya dikira tidak percaya dengan penggarap malah jadinya 

ditakutkan tidak bagus, selama penggarap dirasa masih jujur 

(biasanya petani penggarpa itu jujur-jujur dan tidak neko-neko) ya 

lisan sudah dirasa sudah cukup. Setahu pemilik dengan sistem 

yang diterapkan penggarap sudah merasa adil. Pemilik juga telah 

merasa adil. 

Sumber : Data Primer. 

 

4.2.13. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

Berikut ini adalah pendapat penggarap sawah yang telah 

melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah terkait sistem perjanjian bagi 

hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya di Kecamatan 

Gamping: 
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Tabel IV.37. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

No. Nama Pendapat dan Saran 

1 
Jumadi, 

Nogotirto 

Sistem maro harusnya supaya tidak berat bagi penggarap ya 

bibit, pupuk, dan lainnya (biaya produksi) itu pemilik juga iuran 

biar sama-sama keluar biaya, jadi kalo gagal panen sama-sama 

nanggung rugi biaya 

2 
Sriwanto, 

Balecatur 

Jika dihitung-hitung dengan sistem maro seperti itu kurang adil, 

sekarang pupuk pakainya kimia mahal, traktor mahal, bahan-

bahan apa-apa mahal. Seharusnya hasil panen dikurangkan biaya 

yang dikeluarkan dalam produksi baru kemudian dibagi dua. 

Lebih bagus lagi perjanjiannya dalam bentuk tertulis, tidak ada 

istilah masalah-masalah dan jelas di kontrak, lebih jelas dan kuat. 

3 Panut, Balecatur 

Jika dihitung-hitung dengan sistem maro seperti itu kurang adil, 

sekarang pupuk pakainya kimia mahal traktor mahal, bahan-

bahan apa-apa mahal. Seharusnya hasil panen dikurangkan biaya 

yang dikeluarkan dalam produksi baru kemudian dibagi dua. 

4 
Sihono, 

Ambarketawang 

Sejauh ini sudah baik dan bagus. Mengedepankan saling percaya 

antar pemilik dan penggarap sebagai kuncinya. Asal dipercaya 

oleh pemilik, cukup menggunakan lisan saja, tidak perlu 

menggunakan tulisan. 

5 
Tukimin, 

Trihanggo 

Karena yang penting saling percaya, penggarap diberi 

kepercayaan oleh pemilik sudah senang, jadi tidak perlu 

menggunakan tulis menulis. Dengan sistem maro sudah baik dan 

adil, bagi penggarap sudah cukup adil. 

6 
Sadiyo, 

Banyuraden 

Hasilnya dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya kurang, 

kadang waktu panen hasilnya terus dibagi dua, hasilnya itu 

dikurangi biaya sisanya mepet sekali, kalo diitung-itung ya rugi 

yang garap sawah itu, karena apa-apa semua harga-harga naik, 

biaya garap sawahnya semua naik, biaya traktor, obat, pupuk, 

dan lain lain semua naik. Kalo maro jelas berat, penggarap rugi, 

diitung tenaga juga rugi, diitung garapnya ya rugi, yang untung 

pemilik. 

Kadang baru panen gabah ditungguin pemilik, pemilik taunya 

maro dan biaya tidak diitung, jelas tidak adil kalo maro. 

Harapannya ya biaya-biaya dikeluarkan dulu dari hasil panen 

baru diparo hasil bersihnya agar tidak berat bagi penggarap. 

Sumber : Data Primer. 
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4.2.14. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemeritnah Desa dan 

Kecamatan Gamping terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi 

Hasil yang Telah Dilakukan 

Berikut ini adalah pendapat penggarap sawah yang telah 

melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah terkait sistem perjanjian bagi 

hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya di Kecamatan 

Gamping: 

Tabel IV.38. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemerintah Desa dan Kecamatan 

Gamping terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

No. Nama Pendapat dan Saran 

1 

Drs. Bitjo 

Ginting, Kepala 

Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

Kecamatan 

Gamping 

Selama penggarap masih mau menggarap sawah tersebut dapat 

dianggap masih memenuhi rasa keadilan.  

 

Ada tiga fase untuk menjawab UU No.2/1960: 

1. Fase pertama, penggarap masih banyak sehingga harus 

meminta garapan kepada pemilik dan dibagi hasil. 

2. Fase kedua, yaitu sekarang, penggarap mulai sedikit 

karena berbagai macam faktor termasuk paket pertanian 

yang membuat biaya mahal, hasilnya sedikit dan 

penggarap bisa jadi malas dan berat untuk menggarap, 

fase ini adalah pemilik mencari penggarap untuk 

menggarap sawahnya, biaya produksinya masih dari 

penggarap, hasilnya dibagi dua. 

3. Fase ketiga, saat nantinya ganti generasi, dimana susah 

mencari orang untuk menggarap, maka pemilik yang 

mencari penggarap untuk menggarap sawahnya, hingga 

mungkin mengharuskan biaya produksinya ditanggung 

berdua atau seluruhnya dari pemilik, kemudian hasilnya 

dibagi dua. 

Pada fase ketiga ini memungkinkan sebagai jawaban 

terhadap UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 

Hasil Pertanian. 
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2 

Purwanta, 

Sekdes 

Ambarketawang 

Kurang adil ya, karena ya kalo rugi gagal panen yang 

nanggung Cuma penggarap padahal biayanya banyak yang 

sudah dikeluarkan, pemilik tidak mau tahu menahu, jadi ya 

saya pikir kurang adil. 

Itu karena sudah kebiasaannya begitu. 

Kalo UU tidak ada sosialisasi, penyuluhan dengan UU tersebut 

juga tidak pernah, harusnya ada sosialisasi dan penyuluhan 

terhadap itu agar bisa diterapkan lebih adil dan baik. 

3 

Andi Jatmika, 

Pelaksana 

Sekdes 

Balecatur 

Asal sudah saling sepakat antara pemilik dan penggarap sudah 

cukup adil, karena sudah sama-sama diuntungkan dengan bagi 

hasil tersebut. 

4 

Suprihono, 

Kabag. 

Pemerintahan 

Desa 

Banyuraden 

Secara keseluruhan sudah baik. Kalo masalah yang rugi, atau 

gagal panen, harusnya yang nanggung pemilik, karena 

penggarap sudah keluar tenaga dan waktu capek-capek kerja 

kalo gagal dan masih naggung rugi kasian penggarap. 

5 
Faizin, Lurah 

Nogotirto 

Sudah baik, kan sudah berdasar kesepakatan juga, ya mungkin 

lebih baik lagi kalo UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil Pertanian disosialisasikan supaya praktek bagi 

hasilnya lebih baik lagi. 

6 

Christina, 

Sekdes 

Trihanggo 

Tidak ada masalah, karena sudah kesepatan itu aja sih, pakai 

unsur kekeluargaan, saling menerima, jadi ya sudah baik 

Sumber : Data Primer. 

 

4.3. Pembahasan 

Dari data hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik perjanjian bagi 

hasil lahan sawah masih dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan 

Gamping. Praktik perjanjian bagi hasil ini telah dilakukan sejak lama dan sudah 

turun temurun. Sistem bagi hasil yang dilakukan tidak menggunakan dasar/acuan 

UU NO.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam. 

Melainkan menggunakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun 

temurun. Pelaku perjanjian bagi hasil sawah (pemilik dan penggarap), pejabat 

pemerintah desa/kelurahan, dan pejabat pemerintah Kecamatan Gamping tidak 

mengetahui (dan tidak pernah ada informasi/sosialisasi) terkait adanya UU No.2 
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Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan kerjasama pertanian 

dalam hukum Islam. 

4.3.1. Subjek Perjanjian 

Subjek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping adalah pemilik sawah sebagai per orangan dan petani 

penggarap sawah sebagai per orangan. 

Hal ini sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960, dimana subjek 

perjanjian dalam perjanjian bagi hasil pertanian adalah pemilik (per 

orangan/badan hukum) yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah (Pasal 

1 huruf b) dan petani penggarap (per orangan/badan hukum dengan 

persyaratan khusus) yang luas tanah yang digarap tidak lebih dari 3 (tiga) 

hektar (Pasal 2 ayat 1). 

Hal ini juga sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya 

secara etimologi (Abdul, dkk. 2014) kerjasama dalam pertanian menurut 

hukum Islam adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik 

dan petani penggarap. 

4.3.2. Objek Perjanjian 

Objek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping adalah hasil dari tanah sawah yang diperjanjikan dan 

tenaga kerja. Hasil dari tanah sawah adalah hasil dari tanaman yang disepakati 

dalam perjanjian ini adalah padi sawah. Tenaga kerja adalah andil dari 

penggarap dalam perjanjian bagi hasil dalam mengelola sawah sehingga 

penggarap memperoleh bagian hak atas hasil sawah tersebut. 
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Hal ini sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960, dimana tanah adalah 

tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan dan 

untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal 

tanaman tersebut berumur pendek (Penjelasan Pasal 1 Huruf a). 

Dalam hukum Islam, perjanjian bagi hasil lahan sawah termasuk 

dalam kategori muzara’ah jika bibit berasal dari pemilik sawah dan 

mukhabarah bibit berasal dari penggarap. Perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping jika dikaitkan dengan asal bibit, maka termasuk dalam 

kategori mukhabarah. Hal itu dikarenakan bibit padi sawah berasal dari 

penggarap. Objek perjanjian lahan sawah di Kecamatan Gamping sudah sesuai 

dengan hukum Islam menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja 

petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan 

hak dari hasil tanah tersebut. 

4.3.3. Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan 

Gamping tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk lisan saja 

antara pemilik dan penggarap tanpa adanya saksi. Perjanjian bagi hasil dapat 

terjadi atas dasar saling percaya, adanya izin dari pemilik, ada kemauan dari 

penggarap, kesepakatan (secara lisan) diantara pemilik dan penggarap, dan 

adanya imbangan bagi hasil berdasar kebiasaan yaitu “maro” / “paron” (bagi 

dua). 

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping yang dilakukan pemilik 

dan penggarap secara per orangan tidak dilaporkan/tidak dicatatkan kepada 
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pihak Kelurahan (Kepala Desa/Lurah). Selain itu, juga tidak dilakukan 

pengesahan dari Kepala Kecamatan/Camat Gamping.  

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2 

Tahun 1960 menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara 

tertulis oleh pemilik dan penggarap sawah sendiri kemudian dihadapkan 

Kepala Desa atau yang setingkat di wilayah dari tanah yang diperjanjikan 

dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak 

pemilik dan penggarap. Kemudian dicatat di buku yang ada di Kepala Desa, 

kemudian kepala desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan 

penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu (PMA No. 4 tahun 1964). 

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. 

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. Dengan berbentuk tertulis, terdapat saksi dari masing-masing 

pihak, dan dicatatkan di Kelurahan menjadikan terdapat bukti yang jelas dan 

kuat jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan 

sawah di Kecamatan Gamping. 
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Dalam hukum Islam, rukun kerjasama dalam pertanian menurut 

jumhur ulama adalah adanya pemilik tanah, petani  penggarap, objek al-

mukhabarah yaitu manfaat dan hasil kerja petani, ijab dan kabul. Tidak 

terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus 

dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan 

kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang berdasar atas 

saling percaya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping  telah memenuhi syarat tersebut. 

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, Riski (2011) dalam 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kecamatan Jenengan 

Ponorogo, dan Adhe (2013) dalam perjanjian bagi hasil pertanian sawah di 

Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, bahwa perjanjian 

bagi hasil pertanian dilakukan hanya dengan menggunakan lisan saja dan tidak 

tertulis. 

4.3.4. Jangka Waktu Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian 

Dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping 

tidak ditentukan secara jelas/khusus yang ditetapkan di awal perjanjian. Tidak 

terdapat jangka waktu seperti berdasar tahun kalender maupun berdasar 

jumlah berapa kali panen (tahun tanam). Karena tidak menggunakan jangka 

waktu tertentu, maka berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasar dari 

kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan 

keinginan penggarap. 
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Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960, jangka waktu 

perjanjian bagi hasil pertanian 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”. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan proses berakhirnya perjanjian 

bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak sesuai dengan UU No.2 

Tahun 1960. Pada sisi lain, jika berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan 

keinginan pemilik di saat penggarap masih dalam proses produksi (belum 

panen), maka pemilik tetap menunggu hingga sawah selesai dipanen agar 

penggarap tidak mengalami kerugian karena penggarap telah mengeluarkan 

biaya-biaya produksi. 

Dalam hukum Islam, syarat-syarat kerjasama pertanian dalam bentuk 

muzara’ah dan mukhabarah yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu 

perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus dijelaskan dalam akad sejak 

awal perjanjian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu 

dan proses berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo bahwa mayoritas tidak 

ditentukan jangka waktu perjanjiannya. 

4.3.5. Pengembalian Sawah 

Saat berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah, penggarap akan 

mengembalikan sawah yang digarap kepada pemilik. Teknis pengembalian 
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sawah pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping 

diantaranya : 1) diperjanjikan di awal bahwa sawah dari sawah kosong 

kembali kosong, 2) diperjanjikan di awal bahwa sawah kembali dengan tidak 

berubah fungsi, dan 3) tidak diperjanjikan. 

Dalam Pasal 10 UU No.2 tahun 1960, 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. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 tahun 1960. 

Dalam hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang eksplisit terkait 

dengan pengembalian tanah setelah berakhirnya perjanjian bagi hasil 

pertanian. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang berhubungan dengan tanah 

yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami (bukan lahan tandus 

yang tidak dapat ditanami), dapat diketahui batas-batasnya secara jelas, tanah 

itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk digarap. Dengan kata lain, 

jika sudah berakhir masa perjanjiannya penggarap juga diharuskan 

mengembaikan sepenuhnya kepada pemilik tanah. 

4.3.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi 

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping seluruh biaya produksi (alat, bahan, dan biaya lainnya) disediakan 

oleh penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut pemilik ikut andil dalam 

pemberian izin penggarapan sawah miliknya (modal sawah). Hal itu berdasar 
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pada kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun sejak dahulu. 

Dengan konsep demikian maka pemilik dan penggarap memiliki hak bagi 

hasil dari panen sawah tersebut. 

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 memuat 

bahwa biaya-biaya seperti bibit, pupuk, ternak, biaya tandur, dan biaya panen 

dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang memberikan pembayaran untuk 

itu dan tanpa bunga, baik pihak pemilik maupun penggarap. Dengan kata lain, 

alat produksi dapat dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua 

belah pihak. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. 

Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian pertanian 

jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan muzara’ah, 

sedangkan jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan 

mukhabarah. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama 

bagi hasil pertanian, maka perlaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan 

Gamping termasuk dalam akad mukhabarah. Hal itu dikarenakan bibit berasal 

dari pengggarap. 

4.3.7. Pembayaran Pajak Tanah Sawah 

Berkaitan dengan pajak tanah sawah dalam perjanjian bagi hasil, di 

Kecamatan Gamping kebiasaan yang berlaku adalah menjadi tanggungan 

pemilik sawah. Pemilik diwajibkan untuk membayar pajak tanah sawah 

tersebut. Pembayaran pajak tanah sawah ini pemilik mengeluarkan biaya 
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sehingga dapat juga disebut sebagai andil pemilik dalam perjanjian bagi hasil 

selain izin yang diberikan kepada penggarap (modal sawah). 

Dalam Pasal 9 dan penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 

menjelaskan bahwa pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah 

yang sebenarnya dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap. Sehingga, 

kaitannya dengan pembayaran pajak tanah sawah dalam perjanjian bagi hasil 

di Kecamatan Gamping sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. 

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara 

eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil 

pertanian. 

Temuan ini sama dengan Riski (2011) dalam perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di desa Sedah Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo 

bahwa yang menanggung pembayaran pajak adalah pemilik tanah. 

 

4.3.8. Syarat Khusus Menjadi Penggarap 

Untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik bisa saja diharuskan 

ada syarat khusus misalnya seperti penggarap harus masih keluarga dari 

pemilik sawah atau penggarap haruslah tetangga dekat dari pemilik sawah 

atau harus ada sejumlah pembayaran yang diberikan oleh penggarap kepada 

pemilik. Dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping 

tidak terdapat syarat khusus untuk menjadi penggarap. Pemilik merasa cukup 

dengan orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya untuk diberikan 

izin (kepercayaan) untuk menggarap sawah miliknya. Pernyataan tersebut 



96 
 

diperkuat dengan pernyataan dari pihak penggarap yang juga mengiyakan 

bahwa tidak terdapat syarat khusus untuk menjadi penggarap. 

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960 berisi bahwa 

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 sesuai 

dengan Pasal 8 ayat (2) UU No.2 Tahun 1960 pembayaran/pemberian tersebut 

dikurangkan dari hasil tanah. Sehingga, dalam kaitannya syarat khusus 

menjadi penggarap, pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. 

Dalam kerjasama pertanian dalam hukum Islam, tidak terdapat 

penjelasan eksplisit terkait syarat khusus yang diberikan pemilik agar 

mengizinkan tanahnya digarap oleh penggarap. Dalam rukun dan syarat 

mukhabarah tidak terdapat penjelasan diharuskannya/dibolehkannya ada 

syarat khusus seperti pembayaran tertentu dari penggarap. Namun, jika 

pemberian uang/sesuatu dari penggarap agar diberikan garapan oleh pemilik 

tanah kemudian dikaitkan dengan istilah suap (risywah) tentu tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam. 

4.3.9. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan 

Jika terjadi hal dimana di tengah pengerjaan sawah penggarap tidak 

mampu melanjutkan (misalnya karena sakit), maka penggarap dapat 

mengalihkan pekerjaannya kepada kerabat/sodaranya dengan izin dan 

sepengetahuan pemilik untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum 
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diselesaikan hingga panen. Ada juga yang kemudian sawah dikembalikan 

kepada pemilik, kemudian tenaga penggarap dihitung tenaga harian, kemudian 

garapan itu baru diserahkan kepada penggarap lain. 

Dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa perjanjian 

bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang 

bersangkutan kepada orang lain, semua hak dan kewajiban beralih pada 

pemilik baru, dan jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil 

dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. 

Meninggal dunia dapat dipersamakan ketidakmampuan penggarap dalam 

meneruskan garapan. Demikian halnya jika penggarap sakit dan tidak mampu 

melanjutkan garapan. Sehingga, selama perjanjian masih berlaku, penggarap 

dapat mengalihkan kepada ahli waris maupun kepada penggarap. Karena 

penggarap sakit (masih hidup) akan lebih baiknya juga meminta izin kepada 

pemilik jika dialihkan kepada kerabat penggarap dikarenakan sakit dan tidak 

memungkinkan kembali melanjutkan garapan. Dalam hal ini, pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping sesuai dengan UU No.2 Tahun 

1960. 

Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil pertanian dapat berakhir 

jika masa waktunya habis, salah seorang meninggal dunia, adanya uzur yaitu 

tanah garapannya terpaksa dijual atau penggarap tidak dapat mengelola tanah, 

seperti sakit keras. Apabila penggarap sakit dan tidak mampu melanjutkan 

garapan kemudian meminta izin kepada pemilik untuk dilanjutkan oleh sodara 
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penggarap, kemudian pemilik mengizinkan, maka hal itu dirasa tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 

4.3.10. Waktu  Penentuan Imbangan Bagi Hasil dan Besaran Imbagan 

Bagi Hasil 

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap sudah 

ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian (mulai 

tanam). Besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap adalah 

mayoritas menyatakan yang digunakan adalah sistem bagi hasil maro (50:50) 

dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap dan hasil panen 

yang diperoleh langsung dibagi dua.  

Terdapat satu informan dan satu informan pendukung menyatakan 

bahwa yang digunakan adalah sistem bagi hasil maro (50:50) dengan biaya 

produksi dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen (dikembalikan kepada 

pihak yang mengeluarkan biaya, dalam hal ini kepada penggarap), baru 

kemudian dibagi dua. 

Terdapat dua informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah 

sistem mertelu (1:3) dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh 

penggarap, sehingga hasil panen yang diperoleh langsung dibagi 1/3 bagian 

untuk pemilik sawah dan 2/3 bagian untuk penggarap sawah. Dalam kasus ini, 

dua informan merupakan satu pemilik dan satu penggarap yang terlibat dalam 

satu perjanjian bagi hasil lahan sawah. 
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Hasil tanah dalam Pasal 1 Huruf d 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. Biaya yang 

dikembalikan kepada yang mengeluarkan biaya. Dengan kata lain yang dibagi 

adalah hasil bersih dari tanah tersebut. 

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

dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap. Namun demikian, 

dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.2 Tahun 1960 memberikan pedoman 

umum 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. 

Dari segi besaran imbangan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan 

sawah di Kecamatan Gamping telah sesuai dengan pedoman di UU No.2 

Tahun 1960 yakni 1:1 (satu lawan satu) yang tidak lain adalah 50:50 bagian 

antara pemilik dan penggarap. Akan tetapi, dari segi cara membaginya yang 

tidak sesuai. Dimana seharusnya hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu 

hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi dan 

dikembalikan kepada yang telah mengeluarkan biaya tersebut. Dalam kasus 

ini dikembalikan kepada penggarap. Setelah dikurangi biaya, barulah hasilnya 

dibagi 50:50 bagi pemilik dan penggarap. 

Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping sesuai 

dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. Sebagaimana syarat sah nya 
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akad mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus 

disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Untuk besaran imbangan 

(setengah/sepertiga/seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di 

awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu 

dalam satuan berat/jumal seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya. 

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan Adhe (2013) 

dalam perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang, bahwa besaran bagi hasil adalah penggarap 

dapat memperoleh hasil sebesar ½ atau 1/3 bagian. 

4.3.11. Bentuk Bagi Hasil 

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap dalam 

perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping dapat berupa gabah, 

padi, uang, maupun fleksibel (tidak menentu) bisa diantara ketiganya. 

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam tidak disebutkan 

secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam 

bentuk apa. Dalam hukum Islam terdapat syarat sehubungan dengan bagi hasil 

tanam, tapi terkait dengan bagian bagi hasil harus ditentukan di awal akad 

berupa besaran yaitu setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. 

Penetuan besaran itu tidak diperbolehkan dalam bentuk jumlah tertentu secara 

mutlak seperti misalnya satu kuintal atau satu karung. 
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4.3.12. Zakat Hasil Panen. 

Seluruh informan adalah orang Islam. Kaitannya dekat zakat 

pertanian, hanya satu informan yang langsung mengeluarkan zakat dari hasil 

panen yang diterimanya, kemudian mayoritas  adalah tidak langsung 

mengeluarkan zakat dari hasil panen yang diperolehnya akan tetapi rutin 

membayar zakat fitrah dan/atau zakat maal setiap tahun. 

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat 

(2) bahwa zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (untuk padi 

nisabnya 14 kuintal). 

Sedangkan dalam hukum Islam zakat jika hasil panen (hasil 

pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk 

tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras / 1.481kg gabah) diwajibkan untuk 

dikeluarkan zakatnya. Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami 

(hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan 

sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya 

tambahan maka zakatnya adalah 5%. 

Berdasarkan data yang ada pada Kecamatan Gamping dalam Angka 

2013, rata-rata produksi padi sawah di Kecamatan Gamping adalah 68,07 

Kw/Ha atau 0,68 kg/m
2
. Sehingga dapat dihitung bahwa rata-rata luas sawah 

yang produksinya dapat mencapai nisab dalam hukum Islam adalah 

1.481kg/0,68kg = 2.178m
2
. Jika mengacu pada luas lahan sawah informan 

(yang dimiliki pemilik dan yang digarap oleh penggarap) yang melebihi luas 

2.178m
2
 sebagai acuan mencapai nisab, tujuh diantara sembilan pemilik dan 
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seluruh penggarap sawah telah mencapai nisab. Seluruh sawah informan diairi 

menggunakan irigasi sehingga apabila mencapai nisab zakatnya adalah 

sebesar 5% 

4.3.13. Risiko Gagal Panen 

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping tidak disebutkan secara jelas bahwa risiko jika terjadi gagal panen 

ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi, secara umum sudah dapat diketahui 

baik oleh pemilik maupun penggarap jika terjadi risiko gagal panen maka 

menjadi tanggungan pihak penggarap. Dari 21 informan hanya satu yang 

menyatakan bahwa jika gagal panen ditanggung oleh pemilik. 

Berdasarkan penjelasan pasal 10 pada UU NO.2 Tahun 1960, jika 

selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atauatau 

gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atauatau 

tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian 

atau risiko menjadi beban kedua belah pihak.  

Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang 

terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi risiko. Dalam hal 

kaitannya dengan risiko gagal panen dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 

1960 dan hukum Islam. 

4.3.14. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Pemilik 

Sawah, Penggarap Sawah, Pejabat Kelurahan, dan Pejabat Kecamatan 
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Gamping adalah seputar masalah teknis pengelolaan tanaman seperti susahnya 

air saat kemarau panjang, saat banyak hama menyebabkan gagal panen, pupuk 

langka dan mahal. 

Terdapat hambatan yang bersifat hubungan pemilik dan penggarap 

adalah kurangnya keseriusan penggarap dalam menggarap sawah. Masalah itu 

dapat diselesaikan dengan cara ditegur dan diberi tahu oleh pemilik agar lebih 

serius. Sehingga, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping secara umum tidak pernah terjadi atau memunculkan 

konflik antara pemilik dan penggarap. 

4.3.15. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di 

Kecamatan Gamping 

Dampak yang dirasakan oleh pemilik dan penggarap dengan 

melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping 

semuanya bernilai positif dan tidak ada yang merasakan adanya dampak 

negatif. Dari sisi pemilik sawah dapat memperoleh hasil tanpa perlu repot 

menggarap sawah, selain itu juga dapat memberikan kesempatan/pekerjaan 

kepada penggarap sehingga dapat memperoleh penghasilan. Sedangkan dari 

sisi penggarap dampak positif yang didapat adalah memperoleh penghasilan 

sebagai penghasilan utama untuk menghidupi keluarganya dan juga dapat 

menjadi penghasilan tambahan bagi yang memiliki pekerjaan lain. 
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4.3.16. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

Mayoritas informan pemilik sawah (tujuh orang) yang melaksanakan 

perjanjian bagi hasil bagi hasil di Kecamatan Gamping telah merasa adil 

dengan sistem “maro” yang sekarang berlaku di masyarakat. Hanya satu yang 

merasa dengan sistem “maro” dirasa kurang adil atas dasar faktor biaya 

produksi untuk sekarang sangat mahal dan tidak seperti dulu. Satu informan 

lainnya menyatakan bahwa sistem “maro” hanya adil jika setidaknya luas 

sawah yang digarap penggarap adalah sebesar 5000m
2
 atau lebih. 

Kaitannya dengan bentuk perjanjian, lima informan dari pemilik 

sawah merasa sudah cukup dengan lisan saja, tidak perlu dengan tertulis. Hal 

itu dikarenakan dikhawatirkan akan membuat penggarap menjadi merasa tidak 

dipercaya dan bisa justru menimbulkan salah sangka dari penggarap. Selain 

itu juga jika dengan bentuk tertulis dirasa merepotkan dan berbelit-belit. 

Sedangkan empat informan lain menyatakan memang sebaiknya dengan 

bentuk tertulis agar lebih jelas dan kuat dalam menentukan hak dan kewajiban 

pemilik dan penggarap. 

4.3.17. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 

Mayoritas informan penggarap sawah (empat orang) menyatakan 

bahwa dengan sistem “maro” yang sekarang dilaksanakan umumnya di 

masyarakat Kecamatan Gamping kurang adil. Mereka menjalani sistem 

dimana hasil panen langsung dibagi dua, seluruh biaya produksi ditanggung 



105 
 

oleh penggarap. Sistem seperti itu yang diuntungkan pemilik sawah. Jika 

dihitung-hitung biaya produksi sekarang sangat mahal. Pemilik biasanya tidak 

tahu menahu besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan 

tahunya hasil panen langsung dibagi dua. Hal itu menjadikan selisih dari biaya 

yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat penggarap menjadi sangat sedikit. 

Dengan hasil yang sedikit diperoleh penggarap menjadi merasa berat.  

Penggarap berpendapat bahwa sebaiknya sistem “maro” tetapi 

sebelum dibagi biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian biaya 

dikembalikan kepada penggarap karena yang seluruh biaya produksi dari 

penggarap, setelah itu diperoleh hasil bersih baru kemudian dibagi dua. 

Dua informan penggarap menyatakan sudah merasa adil dengan 

sistem yang mereka jalani. Satu informan menggunakan sistem “maro” 

dimana biaya produksi dikembalikan kepada penggarap terlebih dahulu, baru 

kemudian dibagi dua. Satu informan lainnya menggunakan sistem “mertelu” 

dimana seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap, kemudian 

penggarap mendapat 2/3 bagian dan pemilik mendapat 1/3 bagian dari hasil 

panen. 

Menurut seluruh informan penggarap bahwa bentuk perjanjian bagi 

hasil cukup dengan lisan saja. Jika tertulis dirasa terlalu berbelit-belit dan 

merepotkan. Penggarap berpendapat bahwa yang terpenting adalah saling 

percaya antara pemilik dan penggarap. Sedangkan masalah menanggung rugi, 

tidak ada penggarap yang secara tegas merasa keberatan dengan risiko gagal 

panen yang ditanggung oleh penggarap sepenuhnya. Mereka menganggap 
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bahwa itu merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung jika menjadi 

pengggarap. 

4.3.18. Pendapat dan Saran dari Pejabat Kelurahan dan Kecamatan 

Gamping terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang 

Telah Dilakukan 

Empat dari enam informan pendukung pejabat kelurahan di 

Kecamatan Gamping dan pejabat Kecamatan Gamping menyatakan bahwa 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping sudah 

berjalan dengan baik dan adil. Hal itu didasarkan pada adanya kesepakatan 

yang dilakukan antara pemilik dan penggarap. Selain itu, dapat dilihat dari 

masih maunya penggarap untuk menggarap sawah pemilik dengan sistem bagi 

hasil. 

Sedangkan dua yang lain menyatakan pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping kurang adil. Hal itu didasarkan pada 

biaya produksi sekarang yang mahal dan sepenuhnya ditanggung oleh 

penggarap. Dengan sistem “maro” yang hasil panen langsung dibagi dua 

dirasa menjadi kurang adil. Selain itu, jika terjadi kerugian atau gagal panen 

yang menanggung seluruhnya adalah penggarap. Padahal penggarap sudah 

mengeluarkan biaya produksi dan tenaga dalam menggarap, masih diharuskan 

menanggung kerugian akibat gagal panen. 

Terdapat pendapat menarik terkait dengan pelaksanaan perjajian bagi 

hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping yang dilontarkan oleh Bapak Drs. 

Bitjo Ginting, selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 
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Kecamatan Gamping. Setelah beliau mengetahui adanya UU No.2 Tahun 

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan mengetahui isinya 

secara garis besar, beliau berpendapat bahwa terdapat tiga fase yang dapat 

menjawab UU tersebut. 

Fase pertama, dimana penggarap masih banyak sehingga harus 

meminta garapan kepada pemilik dan dibagi hasil. Fase kedua, dapat 

dikatakan pada masa sekarang sekarang, dimana penggarap mulai sedikit 

karena berbagai macam faktor termasuk paket pertanian yang membuat biaya 

mahal, hasilnya sedikit dan penggarap bisa jadi malas dan berat untuk 

menggarap, fase ini adalah pemilik mulai mencari penggarap untuk 

menggarap sawahnya, biaya produksinya masih dari penggarap, hasilnya 

dibagi dua. Fase yang ketiga, saat nantinya ganti generasi, dimana susah 

mencari orang untuk menggarap, maka pemilik yang mencari penggarap untuk 

menggarap sawahnya, hingga mungkin mengharuskan biaya produksinya 

ditanggung berdua atau seluruhnya dari pemilik, kemudian hasilnya dibagi 

dua. Pada fase ketiga ini memungkinkan sebagai jawaban terhadap UU No.2 

tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut adalah tabel yang 

membandingkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan 

Gamping dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. 

 

 

No. Keterangan 

Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi 

Hasil Lahan Sawah 

di Kecamatan 

Gamping 

UU No.2 Tahun 1960 Hukum Islam 

1 
Subjek 

Perjanjian 

Pemilik sawah 

sebagai per orangan 

dan penggarap sawah 

sebagai per orangan. 

SESUAI : pemilik 

perorangan/badan 

hukum yang 

berdasarkan suatu hak 

menguasai tanah (Pasal 

1 huruf b) dan petani 

penggarap per orangan 

yang luas tanah yang 

digarap tidak lebih dari 

tiga hektar (Pasal 2 

ayat 1). 

SESUAI : Secara 

etimologi, kerjasama 

dalam pertanian 

menurut hukum Islam 

adalah adanya 

kerjasama dalam 

bidang pertanian antara 

pemilik dan penggarap. 

2 
Objek 

perjanjian 

Hasil dari tanah 

sawah dan tenaga 

kerja penggarap 

sawah. 

SESUAI : Tanah yang 

biasanya dipergunakan 

untuk penanaman 

bahan makanan dan 

untuk jenis tanaman 

yang ditanam tidak 

harus selalu bahan 

makanan asal tanaman 

tersebut berumur 

pendek (Penjelasan 

Pasal 1 Huruf a). 

SESUAI : Objek 

perjanjian bagi hasil 

pertanian menurut 

jumhur ulama yaitu 

manfaat dan hasil kerja 

petani penggarap dalam 

kerjasama tersebut 

sehingga penggarap 

mendapatkan hak dari 

hasil tanah tersebut. 

Tabel IV.39. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan 

Gamping Dibandingkan dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam 
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3 
Bentuk 

Perjanjian 

Tidak tertulis (lisan), 

atas dasar 

kepercayaan, tidak 

ada saksi. Tidak 

dilaporkan kepada 

Lurah dan tidak 

disahkan oleh Camat. 

TIDAK SESUAI : 

seharusnya dibuat 

secara tertulis 

dihadapkan Kepala 

Desa dan disaksikan 

dua saksi dari dua 

belah pihak, Kepala 

Desa memberikan surat 

keterangan sebagai 

bukti pernjian kepada 

pemilik dan penggarap, 

kemudian memerlukan 

pengesahan dari Camat 

(Pasal 3 ayat 1 dan 

PMA No.4 Tahun 

1964) 

SESUAI : rukun 

kerjasama dalam 

pertanian menurut 

jumhur ulama tidak 

terdapat penjelasan 

yang menyatakan 

kerjasama dalam 

pertanian harus 

dilakukan secara 

tertulis. Adanya syarat 

ijab dan kabul dapat 

dipenuhi dengan kata 

sepakat antara pemilik 

dan penggarap secara 

lisan yang berdasar atas 

saling percaya. 

4 
Jangka 

Waktu 

Perjanjian 

Tidak ada jangka 

waktu / tidak 

ditetapkan secara 

jelas. 

TIDAK SESUAI : 

Jangka waktu 

perjanjian bagi hasil 

pertanian 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” (Pasal 4 ayat 

1) 

TIDAK SESUAI : 

Menurut jumhur ulama 

jangka waktu 

perjanjian bagi hasil 

pertanian adalah harus 

dijelaskan dalam akad 

sejak awal perjanjian. 

5 
Berakhirnya 

Perjanjian 

Berdasarkan 

kesepakatan 

bersama, berdasarkan 

keinginan pemilik, 

dan berdasarkan 

keinginan penggarap. 

6 
Pengembalian 

Sawah 

Diperjanjikan di awal 

bahwa sawah kosong 

kembali kosong, 

diperjanjikan di awal 

bahwa sawah tidak 

berubah fungsi, dan 

tidak diperjanjikan. 

BELUM 

SEPENUHNYA 

SESUAI : Pada saat 

berakhirnya perjanjian 

bagi hasil penggarap 

wajib menyerahkan 

tanah yang 

bersangkutan kepada 

pemilik dalam 

keadaaan baik (Pasal 

10) 

Dalam hukum Islam 

tidak dijelaskan secara 

eksplisit, akan tetapi 

disyaratkan bahwa 

tanah diserahkan 

sepenuhnya kepada 

penggarap selama masa 

perjanjian, dengan kata 

lain setelah selesai 

perjanjian penggarap 

harus mengembalikan 

tanah tersebut kepada 

pemilik. 
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7 

Penyedian 

Alat dan 

Bahan 

Produksi 

Disediakan 

seluruhnya oleh 

penggarap. 

SESUAI : Biaya bibit, 

pupuk, ternak, biaya 

tandur, dan biaya panen 

dapat berasal dari 

pemilik, penggarap, 

maupun dari kedua 

belah pihak (Penjelasan 

Pasal 1 huruf d) 

SESUAI : Jika bibit 

berasal dari penggarap 

tanah disebut dengan 

mukhabarah. 

8 
Pembayar 

Pajak Tanah 

Sawah 

Dibayar oleh 

pemilik. 

SESUAI : Pajak tanah 

seluruhnya dibebankan 

pada pemilik tanah 

yang sebenarnya dan 

dilarang untuk 

dibebankan kepada 

penggarap (Pasal 9 dan 

penjelasan Pasal 1 

huruf d) 

Tidak terdapat 

pembahasan secara 

eksplisit terkait dengan 

pembayaran pajak 

tanah dalam kerjasama 

bagi hasil pertanian. 

9 

Syarat 

Khusus untuk 

Menjadi 

Penggarap 

Tidak ada syarat 

khusus. 

SESUAI :  Pembayaran 

uang atau pemberian 

benda apapun juga 

kepada pemilik yang 

dimaksudkan untuk 

memperoleh hak untuk 

mengusahakan tanah 

pemilik dengan 

perjanjian bagi hasil 

adalah dilarang (Pasal 8 

ayat 1) 

Tidak terdapat 

penjelasan eksplisit, 

jika dikaitkan dengan 

suap (risywah) tentu 

tidak diperbolehkan 

dalam hukum Islam. 

10 

Penggarap 

Tidak Mampu 

Melanjutkan 

Garapan 

Mayoritas 

dilanjutkan oleh 

kerabat/sodara 

penggarap dengan 

seizin pemilik. 

SESUAI : Perjanjian 

bagi hasil tidak terputus 

karena penggarap 

meninggal dunia, oleh 

karena itu perjanjian 

bagi hasil dilanjutkan 

oleh ahli warisnya 

dengan hak dan 

kewajiban yang sama 

(pasal 5) 

SESUAI : Apabila 

penggarap sakit dan 

tidak mampu 

melanjutkan garapan 

kemudian meminta izin 

kepada pemilik untuk 

dilanjutkan oleh sodara 

penggarap, kemudian 

pemilik mengizinkan, 

maka hal itu dirasa 

tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 
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11 

Waktu 

Penentuan 

Imbangan 

Bagi Hasil 

Ditentukan sejak 

awal sebelum mulai 

tanam. 

SESUAI : Perjanjian 

bagi hasil harus dibuat 

secara tertulis, jelas hak 

dan kewajiban masing-

masing pihak secara 

jelas (Penjelasan Pasal 

3 ayat 1 dan 2) 

SESUAI : Syarat sah 

nya akad mukhabarah 

sehubungan dengan 

bagi hasil tanaman 

yaitu harus disebutkan 

secara jelas di awal 

ketika akad 

12 
Besaran Bagi 

Hasil 

Mayoritas 

menggunakan sistem 

turun temurun 

"maro" (50:50), 

seluruh biaya 

produksi ditanggung 

penggarap, hasil 

panen langsung 

dibagi dua. 

TIDAK SESUAI : 

Pedoman umum 

imbangan antara 

pemilik dan penggarap 

1:1 (satu lawan satu) 

untuk padi yang 

ditanam di sawah 

(Pasal 7 ayat 1), dengan 

hasil usaha pertanian 

yang diselenggarakan 

oleh penggarap setelah 

dikurangi biaya untuk 

bibit, pupuk, ternak 

serta biaya untuk 

menanam dan panen 

(Pasal 1 huruf d). 

SESUAI : Dalam 

hukum Islam asal 

disebutkan saat di awal 

akad maka tetap sah, 

yang penting bukan 

ditentukan jumlah 

tertentu dalam satuan 

berat/jumal seperti satu 

ton/dua karung/dan 

sebagainya. 

13 
Bentuk Bagi 

Hasil 

Gabah /  beras / uang 

/ fleksibel. 

Tidak disebutkan 

secara khusus bentuk 

hasil yang dibagi 

kepada pemilik dan 

penggarap dalam 

bentuk apa 

Tidak disebutkan 

secara khusus bentuk 

hasil yang dibagi 

kepada pemilik dan 

penggarap dalam 

bentuk apa 

14 
Zakat Hasil 

Panen 

Mayoritas tidak 

langsung disisihkan 

untuk zakat. 

TIDAK SESUAI : 

Bahwa zakat disisihkan 

dari hasil bruto yang 

mencapai nisab, untuk 

padi nisabnya 14 

kuintal (penjelasan 

Pasal 7 ayat 2) 

TIDAK SESUAI : Jika 

hasil panen (hasil 

pertanian) mencapai 

nisab yaitu hasil panen 

dengan jumlah tertentu 

(untuk tanaman padi 

yaitu sebesar 653kg 

beras / 1.481kg gabah) 

diwajibkan untuk 

dikeluarkan zakatnya 
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15 
Risiko Gagal 

Panen 

Mayoritas 

seluruhnya 

ditanggung oleh 

penggarap 

TIDAK SESUAI : Jika 

selama perjanjian bagi 

hasil berlangsung 

terjadi bencana alam 

dan/atauatau gangguan 

hama yang 

mengakibatkan 

kerusakan pada tanah 

dan/atau tanaman, 

maka sesuai dengan 

sifat daripada 

perjanjian bagi hasil, 

kerugian atau risiko 

menjadi beban kedua 

belah pihak (Pasal 10). 

TIDAK SESUAI : 

Kaidah dari sistem bagi 

hasil adalah yang 

terikat dalam perjanjian 

akan turut menanggung 

jika terjadi risiko 
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