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LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN 

Tesis : Penerapan Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Ditinjau dari UU No.2 

Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta) 

 

Identitas Pemilik/Penggarap Sawah 

Nama :  

Umur :  

Pekerjaan :  

Alamat/Kelurahan :  

Bertindak sebagai : Pemilik Sawah / Penggarap Sawah 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah? 

2. Berapa luas sawah yang bapak/ibu miliki/garap? 

3. Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah? 

4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Undang-Undang (Peraturan) yang 

mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian? 

5. Apakah pernah ada sosialisasi dari kepala dukuh/kepala desa/camat terkait 

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam 

pertanian? 

7. Dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah yang bapak/ibu lakukan apakah 

dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan 

penggarap sawah)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur 

hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap? 

8. Apakah perjanjian bagi hasil yang bapak/ibu lakukan dilaporkan dan 

dicatatkan kepada Kepala Desa/Camat? 
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9. Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? 

Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, 

misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya 

perjanjian bagi hasil tersebut? 

10. Siapakah yang membayar pajak tanah sawah tersebut? 

11. Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya 

lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menetukan hal 

tersebut. 

12. Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi 

penggarap dari sawah milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan 

benda? 

Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan 

untuk menjadi penggarap dari sawah? Misalnya jaminan uang atau jaminan 

benda kepada pemilik? 

13. Apakah sudah diperjanjikan di awal, jika waktu perjanjian telah berakhir 

sawah harus dikembalikan kepada pemilik dalam kondisi baik dimana kondisi 

baik yang dimaksud adalah kondisi yang tidak merugikan pemilik?  

14. Adakah kebijakan khusus jika jangka waktu perjanjian sudah habis tetapi 

sawah masih ada padi yang belum selesai dipanen? 

15. Bagaimana cara membagi hasil dari  tanah sawah tersebut? Apakah sudah 

ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang 

menentukan besaran bagi hasil tersebut? 

16. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi beras dihitung 

dan dikurangkan dari hasil panen baru kemudian dilakukan bagi hasil? Atau 

mekanismenya seperti apa? 

17. Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk beras atau sudah dalam 

bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen 

tersebut? 

18. Apakah hasil panen dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab? Jika 

dikeluarkan zakatnya, apakah dibagi terlebih dahulu hasilnya untuk pemilik 
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dan penggarap baru kemudian dikeluarkan zakatnya, atau dikeluarkan 

zakatnya sebelum dibagi? 

19. Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama 

melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, 

siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, 

bagaimanakah bentuk pembagiannya? 

20. Siapa yang menetukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah 

diperjanjikan di awal perjanjian dibuat? 

21. Bagaimana jika masih dalam jangka waktu perjanjian salah satu pihak tidak 

mampu melanjutkan perjanjian bagi hasil? Tidak mampu yang dimaksud bisa 

karena penggarap sakit, meninggal dunia, atau sebab lainnya. Selain itu bisa 

karena pemilik membutuhkan dana sehingga tanahnya harus dijual untuk 

membayar utang. Maupun sebab lainnya. 

22. Apakah bisa jika terdapat kesepakatan antara pemilik dan penggarap untuk 

mengakhiri perjanjian bagi hasil sebelum jangka waktu habis? Dan bagaimana 

jika yang menghendaki mengakhiri perjanjian tersebut merupakan keinginan 

dari salah satu pihak? 

23. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian 

bagi hasil? Bagaimana cara menghadapi/mengatasi hambatan tersebut? 

24. Pernahkan terjadi konflik/perselisihan antara pemilik dan penggarap dalam 

berjalannya perjanjian bagi hasil? Jika pernah, seperti apakah rincian 

konflik/perselisihan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya? 

25. Apakah dampak bagi bapak/ibu dan keluarga selama menjalani perjanjian bagi 

hasil? 

26. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang 

selama ini telah dilakukan? 

27. Apakah menurut bapak/ibu sudah baik dan adil, serta tidak ada pihak yang 

dirugikan baik selaku pemilik sawah maupun penggarap sawah? Jika belum 

baik, apakah itu? Mohon dijelaskan lebih lanjut. 

28. Apa pendapat maupun saran bapak/ibu untuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian sawah agar dilakukan dengan lebih baik? 
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PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 

Tesis : Penerapan Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Ditinjau dari UU No.2 

Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta) 

 

Identitas Informan 

Nama :  

Umur :  

Pekerjaan :  

Alamat :  

Bertindak sebagai :  

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi Lurah/Camat/yang mewakili? 

2. Berapa luas sawah yang ada di Kecamatan Gamping / Kelurahan....? 

3. Apakah ada data sawah tersebut dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain 

dengan menggunakan bagi hasil? 

4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Undang-Undang (Peraturan) yang 

mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian? 

5. Apakah pernah ada sosialisasi terkait Undang-Undang No.2 Tahun 1960 

tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian kepada petani dan penggarap? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam 

pertanian? 

7. Apakah masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan sawah 

melaporkan kepada Camat/Lurah...? Bentuk tertulis atau tidak? 

8. Sepengatahuan Bapak/Ibu, apakah data terkait perjanjian bagi hasil lahan 

sawah, dilaporkan kepada Bupati/kepala Daerah? 

9. Pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan penggarap yang kemudian 

diadukan kepada Lurah.../Camat Gamping? Bagaimana penyelesaiannya? 

10. Sepengetahuan Bapak/Ibu, biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian 

bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah 
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berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang 

menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut? 

11. Apakah ada kontrol terkait pembayaran pajak tanah sawah tersebut? 

12. Sepengetahuan bapak, berapa biasanya pembagian bagi hasil dalam pertanian 

lahan sawah yang ada di Kelurahan..../Kecamatan Gamping? 

13. Sepengetahuan bapak, jika terjadi gagal panen atau mengalami kerugian 

selama melaksanakan perjanjian bagi hasil siapakah yang menanggung 

kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya? 

14. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian 

bagi hasil? Bagaimana cara menghadapi/mengatasi hambatan tersebut? 

15. Pernahkan terjadi konflik/perselisihan antara pemilik dan penggarap dalam 

berjalannya perjanjian bagi hasil lahan sawah? Jika pernah, seperti apakah 

rincian konflik/perselisihan tersebut dan adakah peran Lurah... / Camat? 

16. Apakah dampak bagi Kelurahan.../Kecamatan Gamping dengan adanya 

perjanjian bagi hasil? 

17. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang 

selama ini telah dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan..../Kecamatan 

Gamping? 

18. Apakah menurut bapak/ibu sudah baik dan adil, serta tidak ada pihak yang 

dirugikan baik selaku pemilik sawah maupun penggarap sawah? Jika belum 

baik, apakah itu? Mohon dijelaskan lebih lanjut. 


