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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, dan pembahasan dari bab ke 

bab, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar 

dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil 

berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar 

buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. 

Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan 

dari pemilik.  

2. Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum 

dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak 

dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu 

perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak 

awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum 

adalah “maro” (½ bagian untuk penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) 

dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil 

panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang 

ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil 

pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan 

zakatnya.  
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3. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum 

sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.  

4. Hambatan dalam melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam 

dalam Kerjasama Pertanian adalah sebagai berikut : 

a. Tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait UU No.2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam 

kerjasama pertanian. 

b. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara 

turun temurun. 

c. Pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit 

dan repot, misalnya dengan cara tertulis, selain itu jika dengan tertulis 

dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling 

mencurigai antara pemilik dan penggarap. 

d. Dari sudut pandang pemilik, mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan 

system bagi hasil yang biasa digunakan. Sedangkan dari sudut pandang 

penggarap mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap 

melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di 

masyarakat. 

5. Terdapat tiga fase dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di 

Kecamatan Gamping, yaitu: 
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a. Pertama, dahulu saat jumlah penggarap lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah pemilik sawah sehingga pemilik mempunyai posisi tawar yang 

lebih kuat. 

b. Kedua, saat sekarang jumlah penggarap mulai berkurang sehingga pemilik 

sawah terkadang harus mencari penggarap yang mau melakukan perjanjian 

bagi hasil dalam mengelola sawahnya. 

c. Ketiga, pada masa mendatang jumlah penggarap akan lebih sedikit dari 

jumlah pemilik tanah sehingga meningkatkan posisi tawar penggarap dan 

dapat menjadi jawaban dari UU No.2 Tahun 1960. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu diterbitkan suatu aturan formal untuk mendorong dilaksanakannya 

sekaligus sebagai bentuk sosialisasi UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil Pertanian kepada Camat, Lurah, pemilik sawah, penggarap sawah, 

dan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman. 

2. Isi dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dapat 

mengakomodasi Hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Maka, pemilik dan 

penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan 

Gamping perlu untuk menyesuaikan hal-hal yang belum sesuai dengan UU 

tersebut agar dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak khususnya bagi 

penggarap, karena dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penggarap 

berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan analisis terhadap temuan 

dalam penelitian ini terkait dengan fase posisi tawar antara pemilik dan 
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penggarap sawah yang melaksanakan perjanjian bagi hasil yang diakibatkan 

pergeseran jumlah pemilik dan penggarap. 

 

 

 


