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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanah sawah merupakan tanah yang sangat penting di Indonesia karena  

merupakan sumber daya alam yang utama dalam produksi beras. Saat ini 

keberadaan tanah–tanah sawah subur beririgasi terancam oleh gencarnya 

pembangunan kawasan industri dan perluasan kota (perumahan) sehingga  luas 

tanah semakin berkurang, karena dikonversikan untuk penggunaan non pertanian.  

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi, baik 

secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman 

palawija. Tanah sawah dapat berasal dari tanah kering yang diairi kemudian 

disawahkan atau dari tanah rawa-rawa yang dikeringkan. Apabila sumber air 

berasal langsung dari air hujan, maka disebut sawah tadah hujan. Sawah yang 

dikembangkan di daerah rawa-rawa pasang surut disebut sawah pasang surut, 

sedangkan yang dikembangkan di daerah rawa-rawa lebak disebut sawah lebak. 

Salah satu sifat khas yang dimiliki tanaman padi sawah yakni dapat 

tumbuh dengan baik pada tanah yang tergenang penggenangan dan pengolahan 

tanah dalam keadaan tergenang untuk menanam padi sawah dapat menyebabkan 

berbagai perubahan sifat tanah. Perubahan tersebut meliputi sifat morfologi, 

fisika, kimia, mikrobiologi, maupun sifat-sifat lain sehingga sifat tanah sawah 

dapat sangat berbeda dari sifat asalnya. Perbedaan tersebut  dapat terlihat jelas 

terutama pada tanah kering yang disawahkan.  
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Kerjasama dan tolong menolong sangat dibutuhkan oleh semua manusia, 

karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan 

adanya manusia–manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. 

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang 

lainnya, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Dalam pandangan islam dan manusia  kebanyakan berpendapat hal itu 

sebagai suatu kewajiban selama tidak merugikan orang lain. Faktor utama dalam 

menjalankan suatu kegiatan usaha ekonomi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan 

hidupya itu masalah modal, yang mana hal tersebut sangat dirasakan oleh 

sekelompok kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah, dan mayoritas 

mereka memilih bercocok tanam, karena mereka tidak memiliki keahlian lain 

selain itu. Faktor lainnya adalah tidak ada waktu atau keahlian dalam mengolah 

tanah atau penanam tanaman padahal sudah ada tanah atau lahannya. Disini 

terlihat jelas bahwa kerjasama atau tolong menolong sangat dibutuhkan oleh 

semua manusia, karena  manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-

masing. Sedangkan pemilik tanah harus memiliki kepercayaan kepada penggarap 

tanah demi kelancaran kerjasama  tersebut. Selain memiliki rasa saling percaya, 

juga harus memiliki rasa toleransi diantara keduanya, karena islam mengajarkan 

bagaimana indahnya toleransi.  

Bagi hasil sering disebut parohan sawah sebagai sarana tolong menolong 

sesama manusia dan mempunyai landasan yang sangat kuat dalam segi hukum 

islam. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi 
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hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang 

diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian hasil kepada pihak penggarap 

menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada 

yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, sesuai dengan kesepakatan 

antara pemilik tanah dan penggarap tanah.  

Sewo mangsan (jual tahunan) seperti halnya dengan jual beli dan 

perjanjian–perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensuil, 

Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 

unsur–unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu 

menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain sedangkan 

kewajiban pihak yang terakhir ini membayar harga sewa. Jadi barang itu 

diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati.  

Hak sewa tanah pertanian sebagai salah satu hak yang bersifat sementara 

dalam kenyataannya di masyarakat masih sering terjadi dimana dalam masyarakat 

ada yang dikena l dengan sewa untuk tanah sawah dan sewa untuk kebun, yang 

membedakan antara kedua sewa segi pembayaran uang sewa tanahnya yaitu sewa 

untuk sawah dibayar di depan sedangkan sewa untuk kebun dibayar belakang atau 

pembayaran setelah panen, mirip dengan perjanjian bagi hasil dan dalam hukum 

adat dikenal dengan sewa tanah bagi hasil pertanian. Meningkatnya kebutuhan 

akan tanah yang tidak di imbangi oleh penyediaan lahan pertanian yang memadai 

telah menjadikan sewa tanah pertanian merupakan salah satu alternatif oleh 

masyarakat untuk menguasai suatu lahan olahan. Hal ini terjadi karena di satu sisi 

ada masyarakat yang menguasai tanah dalam jumlah tertentu namun tidak dapat 
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mengolah atau mengusahakannya sendiri secara aktif sehingga tanah menjadi 

tidak produktif, maka disewakan tanah itu kepada pihak lain.  

Umumnya praktek sewa menyewa tanah pertanian ini masih terjadi di 

daerah pedesaan dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum adat masing-

masing. Hubungan antara penyewa dan pemberi sewa lebih banyak didasarkan 

pada adanya rasa saling percaya dan kejujuran anatara keduanya, jadi tidak 

melalui proses formal untuk terjadinya suatu perjanjian sewa menyewa tanah 

pertanian.  

Di desa jagoan ini saya temukan kasus dalam sistem bagi hasail dan sewo 

mangsan, yaitu disaat dalam perjanjian tidak adanya perjanjian tertulis, hanya 

adanya kepercayaan saja. Dalam pembagian bagi hasil ini adanya kecurangan 

dalam pembagian hasil panennya tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah 

pihak pada awalnya. Dalam sistem bagi hasil di desa jagoan ada kasus yang saya 

temukan yaitu adanya pelanggaran dalam perjanjian antara penggarap dan pemilik 

sawah yaitu dalam pengelolaan sawahnya, yaitu pemilik sawah tidak 

menyediakan bibit, pupuk pengadaan obat-obatan pembasmi hama.   

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Bagi Hasil dan Sewo Mangsan Studi Kasus Petani di Desa 

Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011“. 
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B. Perumusan Masalah Penelitian 

Perumusan masalah penelitian berfungsi untuk memfokuskan 

permasalahan yang akan dibahas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan bagi hasil di desa jagoan kecamatan sambi 

kabupaten boyolali tahun 2011? 

2. Bagaimana pelaksanaan sewo mangsan di desa jagoan kecamatan                 

sambi kabupaten boyolali tahun 2011? 

3. Bagaimana keterkaitan antara bagi hasil sewo mangsan dengan mata 

pelajaran Pkn ? 

 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini,  perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 

langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dan sewo mangsan di desa 

Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui cara sistem pembagian bagi hasil di Desa Jagoan 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk member sumbangan pemikiran dan manfaat bagi berbagai pihak 

dalam hal bagi hasil dan sewo mangsan. 

b. Untuk menambah wawasan dan mengetahui mengenai pelaksanaan bagi 

hasil dan sewo mangsan pada masyarakat Desa Jagoan Kecamatan 

Sambi Kabupaten Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga  

bagi para pengambil kebijakan ,terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

Bagi Hasil dan sewo mangsan  di Desa Jagoan Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali.  

b. Untuk member gambaran pelaksanaan bagi hasil dan sewo mangsan di 

Desa Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

 

 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang di ambil dari kata-kata 

kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagi Hasil adalah Pembagian hasil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang mana pembagiannya berdasarkan dari kesepakatan bersama yang 

disepakati sebelum memulai usaha. 

2. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh 

penggarap setelah dikurangi untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk 

menanam dan panen.  

3. Sewo mangsan adalah menyewakan tanah dengan jangka waktu tertentu 

misalnya, pengoperan hak atas tanah untuk jangka waktu selama 2 atau 5 

tahun.  

4. Sawah adalah lahan atau tanah yang menjadi media atau tempat 

berlangsungnya perjanjian.  

5. Petani adalah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah 

yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan untukpertanian.  

 


