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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) pelaksanaan bagi hasil 

dan sewo mangsan (2) cara pelaksanaan bagi hasil (3) faktor-faktor penyebab 

adanya sistem bagi hasil dan sewo mangsan di desa jagoan. 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik. Subyek penelitian dengan menggunakan 

informan yang digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan mencatat 

dokumen. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui trianggulasi data 

dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumen. Untuk menganalisis data yang terkumpul 

digunakan analisis interaktif. Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan 

analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) dalam sistem bagi hasil dan sewo 

mangsan ini perjanjiannya secara lisan dengan adanya kepercayaan saja, tetapi 

harus dihadiri oleh saksi (2) cara pembagian dalam sistem bagi hasil ini adalah 

fifty-fifty pemilik sawah mendapatkan bagian hasil panennya dan penggarap juga 

mendapatkan hasil panennya, sedangkan sewo mangsan hasil panennya dinikmati 

oleh penggarap sawahnya saja, pemilik sawah hanya menerima uang sewaannya 

saja .  

 

Kata kunci: pembagian bagi hasil dan sewo mangsan 
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PENDAHULUAN  

Tanah sawah merupakan tanah yang sangat penting di Indonesia karena 

merupakan sumber daya alam 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 palawija. Tanah sawah 

dapat berasal dari tanah kering yang diari kemudian disawahkan atau dari tanah 

rawa-rawa yang dikeringkan. Apabila sumber aiar 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 lebak. 

Dari latar belang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di atas sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksaan bagi hasil tanah pertanian di desa jagoan kecamatan sambi 

kematan sambi kabupaten boyolali tahun 2011? 

2. Bagaimana pelaksanaan sewo mangsan tanah pertanian di desa jagoan kecamatn 

sambi kabupaten boyolali tahun 2011? 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil di desa jagoan  

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewo mangsan di desa jagoan 

3. Untuk mengetahui beralama perjanjian penggarapan sawah tersebut 

 

LANDASAN TEORI  

Mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan sewo mangsan (studi kasus 

pertanian di Desa Jagoan kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali) pada dasarnya 

bukanlah persoalan yang sederhana. Untuk itu di perlukan pemaparan yang lebih 

mendalam tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan sewo mangsan. 
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Pelaksanaan Bagi Hasil 

Pengertian Bagi Hasil 

Menurut Masjfuk Zuhdi (1997:130) bagi hasil adalah kerja sama antara 

pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya 

menurut kesepakatan bersama tetapi pada umumnya paroan atau fifty – fifty untuk 

pemilik tanah dan penggarap tanah.  

Menurut KUBI (1986:86) bagi hasil adalah pembagian hasil pertanian antara 

pemilik tanah dan penggarap. 

Menurut peneliti bagi hasil adalah penyerahan tanah sawahnya kepada 

penggarab, sawah tersebut untuk di olah dan di tanami dan hasil panen dibagi 

berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak dan hasil panennya ini tidak dibagi 

sama rata ada yang 1/2,1/3,1/4,1/5. 

Hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik dan penggarap tanah.  

Kewajiban pemilik tanah: 

a. Membayar pajak tanah dan pajak – pajak lainnya (kalau ada) 

b. Ikut mengawasi dalam proses penggarapan sawah 

Kewajiban penggarap tanah: 

a. Pengolahan tanah 

b. Penyebaran bibit 

c. Penyiraman/pengairan 

d. Pengobatan tanaman 

e. Pembelian bibit 

f. Pembelian pupuk  

g. Pengadaan obat-obatan pembasmi hama 

h. Pengadaan obat-obatan penyubur tanaman 

Syarat-syarat bagi hasil 

1) Harus berakal sehat. 

2) Yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam-

macam apa saja yang akan ditanam.  

3) Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu: 

a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya. 
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b. Hasil adalah milik bersama. 

c. Bagian antara pemilik dan penggarap adalah dari satu jenis barang yang 

sama. 

d. Bagian kedua belah pihak dapat diketahui.  

4) Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu: 

a. Tanah tersebut dapat ditanami. 

b. Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya. 

5) Ada Saksi 

 Pengertian sewo mangsan (jual tahunan). Menurut R. Supomo (1993:24) 

istilah sewa tanah dengan jual tahunan adalah suatu pengoperan hak untuk jangka 

waktu yang tertentu, misalnya pengoperan hak atas tanah untuk jangka waktu selama 

2 tahun.  

Menurut peneliti pengertian sewo mangsan adalah pengoperan tanah kepada 

orang lain untuk digarap dan dinikmati hasil panennya, pemilik tanah tidak ikut 

menikmati hasil panen tersebut. Sawah tersebut disewa selama 5 tahun.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah di Desa Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali Tahun 2011. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan, sejak persiapan sampai 

dengan penulisan laporan penelitian, secara keseluruhan dilakukan selama kurang 

lebih Empat bulan, yaitu sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. 

Adapun tahap-tahap perincian kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagaimana 

dipaparkan dalam tabel 1 berikut ini. 

 

Jenis dan Strategi Peneliti 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini lebih 

menekankan pada proses-proses yang diambil dari fenomena-fenomena yang ada 

kemudian ditarik kesimpulan. Penekanan tentang kajian pada sikap dan perilaku 
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merupakan suatu deskripsi yang penuh makna, karena data yang yang dikumpulkan 

berupa kata-kata dan bukan angka. 

Strategi Penelitian 

Strategi penelitian ini adalah kasus tunggal terpancang menurut Surakhmad 

(1980: 143) “studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 

mendetail. Subjek yang diselediki terdiri dari suatu unit (atau satu kesatuan unit) 

yang dipandang sebagai kasus”. Beberapa studi kasus yang akan digali dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Bagi Hasil dan Sewo Mangsan di Desa Jagoan 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah ”Bagi Hasil dan Sewo Mangsan di 

Desa Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011”.  

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Petani dan Pemilik tanah sebagai pelaksana bagi 

hasil dan sewo mangsan, sementara itu objek penelitiannya adalah Bagi Hasil dan 

Sewo Mangsan di Desa Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2011”.  

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang 

dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Teknik Observasi 

          Menurut Arikunto (1992:128) Observasi adalah “sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata”. Dalam observasi 

melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai 

observer dan objek yang diobservasi yang dikenal sebagai observasi. 
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Teknik Wawancara Mendalam 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu terlibat 

dalam pengumpulan data secara total.  

Mencatat Arsip maupun Dokumen 

Teknik ini digunakan untuk mencatat arsip maupun  dokumen yang ada dan 

tersimpan dilokasi tempat pelaksana perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan  sewo 

mangsan maupun pada kantor balai desa. Teknik mencatat arsip maupun dokumen 

ini digunakan untuk mengungkap data mengenai tata cara Pelaksanaan Bagi Hasil 

Tanah Pertanian dan Sewo Mangsan di Desa Jagoan Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali. 

 

Keabsahan Data 

Menurut Arikunto (2006:168) “Validitas adalah suatu ukuran yang menun-

jukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument”.  Kegiatan 

penyelidikan kebenaran suatu informasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

kegiatan trianggulasi. 

Menurut  Moleong (1989:195), Trianggulasi adalah “teknik keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu”. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yang 

pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 

dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. 

Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumen.  

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Hamidi (2004: 75), “unit analisis adalah satuan yang diteliti dimana 

bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti 

misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian”.  
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          Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. Langkah-

langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1996:15-19). adalah sebagai 

berikut.: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai 

memfokuskan wilayah penelitian.  

3.  Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh 

berbagai jenis metrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.  

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan 

tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun 

pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

 

Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur dengan langkah- langkah 

sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (1989: 92-103) sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan, yaitu merupakan tahap yang dilakukan mulai dari 

pembuatan usulan penelitian sampai memperoleh ijin penelitian.  

2. Tahap Penelitian Lapangan. Pada tahap ini peneliti menggali informasi 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang digunakan sebagai sumber 

data, setelah sumber data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dan 

selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.  

3. Observasi. Dalam teknik  pengumpulan data dengan cara observasi kegiatan 

yang dilakukan adalah menagadakan pengamatan tentang bagi hasil dan sewo 

mangsan. 
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4. Tahap Analisis Data. Setelah data yang terkumpul cukup memadai selanjutnya 

data tersebut dianalisis guna mengetahui permasalahan yang diteliti. 

5. Analisis Dokumentasi, dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis bagi hasil dan sewo mangsan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil Tanah Pertanian Di Desa Jagoan 

Bagi hasil merupakan adat yang hidup dalam masyarakat desa Jagoan. Bagi 

hasil yang dilakuakan oleh masyarakat desa jagoan merupakan sistem pengolahan 

lahan pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dengan proses pembagian 

hasil pertanian dengan pemilik lahan. Hingga saat ini sistem bagi hasil pertanian 

tersebut masih ada dan dibutuhkan oleh masyarakat desa Jagoan, karena pertanian 

merupakan sektor penting penunjang perekonomian masyarakat. Karena banyaknya 

penduduk yang terkonsentrasi di bidang  pertanian, tidak mengherankan jika  banyak 

penduduk yang melakukan cara-cara untuk mengolah lahan pertanian. Pada 

masyarakat desa Jagoan, terdapat dua cara dalam mengelola lahan, yaitu sistem bagi 

hasil dan sewa lahan. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Jagoan 

dikenal dengan nama  maro. Sementara istilah untuk sewa lahan masyarakat desa 

Jagoan menyebutnya dengan istilah  bagi hasil. 

 

Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil 

Latar Belakang Perjanjian Bagi hasil 

Latar belakang pemilik tanah melakukan transaksi bagi hasil di desa Jagoan yaitu.  

1. Karena pemilik tanah terlalu banyak memiliki lahan garapan 

2. Letak lahan tanahnya jauh dari tempat tinggal 

3. Tidak ikut mengawasi sawah yang dibagi hasilkan 

4. Tidak ada kecurangan dalam pembagian hasil panen, dimana hasil panen dibagi 

sama berdua.  

Sedangkan latar belakang petani penggarap memilih menggarap lahan dengan cara 

bagi hasil karena: 

1. Tidak memiliki biaya untuk menyewa lahan.  
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2. Tidak memiliki lahan pertanian sendiri. 

3. Tidak memerlukan perjanjian tertulis. 

4. Bertani adalah mata pencarian pokok. 

 

Subjek Perjanjian Bagi hasil 

Pihak-pihak dalam peranjian bagi hasil 

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik lahan, dengan petani 

penggarap. Sedangkan pihak penggarap adalah perorangan atau badan hukum.  

Dalam sistim bagi hasil di desa Jagoan, pihak-pihak yang bersangkutan adalah 

pihak pemilik lahan berbentuk perorangan dan pihak petani penggarap yang juga 

berbentuk perorangan.  

Kata Sepakat Pada Perjanjian Bagi hasil 

Bagi masyarakat desa Jagoan, yang penting dalam pelaksanaan perjanjian 

bukanlah unsur subjektif maupun objektifnya, melainkan terlaksana dan terjadinya 

perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan bulat mufakat. 

Menurut kepala desa setempat, rata-rata kesepakatan tentang perjanjian bagi 

hasil dilakukan oleh masing-masing petani kepada pemilik lahan. 

 

Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi hasil 

Bentuk 

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa Jagoan dalam 

menggarap lahan pertanian dengan cara bagi hasil adalah dilakukan dengan cara 

lisan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dengan alasan sebagai berikut. 

1. Pemilik lahan memiliki rasa percaya kepada petani penggarap. 

2. Pelaksanaannya mudah dan tidak berbelit-belit. 

3. Baik pemilik lahan maupun petani penggarap tidak mengetahui Undang-Undang 

perjanjian bagi hasil. 

Isi Perjanjian 

Perjanjian bagi hasil di desa Jagoan berisikan mengenai hal hal yang berkenaan 

dengan petani penggarap serta pemilik lahan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. 
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Hak dan kewajiban pihak-pihak (dalam hal ini adalah pemilik lahan dan petani 

penggarap), bagian panen yang akan diterima baik pemilik lahan maupun petani 

penggarap, resiko, jangka waktu (Wawancara dengan Bapak Sukadi Kepala desa 

Jagoan, Oktober 2011). 

 

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Pelaksanaan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan di desa 

Jagoan, meliputi beberapa tahap. tahapan tersebut meliputi perjanjian, pelaksanaan 

pengolahan lahan, pelaksanaan pembagian hasil penen.  

 

Pelaksanaan Perjanjian Sewo Mangsan Tanah Pertanian di Desa Jagoan  

Latar Belakang Perjanjian Sewo Mangsan 

Latar belakang pemilik lahan menyewakan lahan: 

1. Tidak bisa mengolah lahan karena jumlahnya yang banyak dan jaraknya yang 

jauh.  

2. Membutuhkan uang.  

3. Tidak ingin menjual hak milik atas tanah.  

Latar belakang petani penggarap menyewa lahan 

1. Bisa menikmati hasil panen secara penuh.  

2. Tidak ada keahlian selain bertani. 

3. Pembayaran sewa dapat di angsur. 

 

Subjek Perjanjian Sewo Mangsan 

Dalam sistim Sewo Mangsan di desa Jagoan, pihak-pihak yang bersangkutan 

adalah pihak pemilik lahan berbentuk perorangan dan pihak petani penggarap yang 

juga berbentuk perorangan. Perjanjian Sewo Mangsan di desa Jagoan dilaksanakan 

dengan cara mendasarkannya pada adat setempat. Perjanjian Sewo Mangsan yang 

dilakukan masyarakat, masih dilakukan dengan cara lisan, namun ada saksi yang 

menyaksikan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Fungsi dari saksi 

tersebut, mungkin dianggap penting karena dalam Sewo Mangsan, lebih cenderung 

ditentukan masa sewa dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa. 
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Bentuk dan Isi Perjanjian Sewo Mangsan 

Hak petani penggarap 

1. Dapat mengolah lahan yang ia sewa secara penuh.  

2. Hasil panen sepenuhnya menjadi milik penyewa. 

Hak pemilik lahan 

1. Mendapatkan uang sewa sewa. 

2. Tetap memiliki hak milik atas tanah.  

Kewajiban petani penggarap 

1. Mengolah lahan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.  

2. Membayar sewa sesuai dengan jumlah yang disepakati.  

Kewajiban pemilik lahan 

1. Memberi penjelasan tentang batas-batas tanah yang disewakan.  

2. Membayar pajak.  

 

Proses Pelaksanaan Sewo Mangsan 

Pelaksanaan Sewo Mangsan antara petani penggarap dengan pemilik lahan di 

desa Jagoan, meliputi beberapa tahap. tahapan tersebut meliputi perjanjian, 

pelaksanaan pembayaran sewa, pelaksanaan pengolahan lahan. Pelaksanaan 

Perjanjian Sewo Mangsan 

Perjanjian ini dilakukan dengan cara melakukan perjanjian antara petani 

penggarap dengan pemilik lahan. Pada tahap ini petani penggarap melakukan 

perjanjian dengan pemilik lahan terkait dengan kesepakatan antara kedua belah 

pihak.  

 

 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, 

telah   berhasil   diperoleh   data   dan   informasi   yang menggambarkan tentang 

bagi hasil dan sewo mangsan (studi kasus petani di desa Jagoan kecamatan Sambi 
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kabupaten Boyolali). Maka dari paparan tersebut diatas ditarik beberapa kesimpulan 

dan saran yaitu:  

a) Pelaksanaan  bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik 

lahan di desa Jagoan kecamatan Sambi kabupaten Boyolali dilakukan apada 

jenis tanaman yang telah ditentukan, yaitu tanaman padi. Dari total hasil panen, 

pemilik lahan memiliki hak untuk mendapatkan setengah dari hasil panen. 

Mengenai segala bentuk perawatan lahan, dari proses pengolahan sampai pada 

proses pemanenan merupakan kewajiban dari petani penggarap. 

b) Pelaksanaan sewo mangsan di desa Jagoan, tidak ada perjanjian secara tertulis 

antara penyewa lahan dengan pemilik lahan. Harga sewa masing-masing lahan 

pertanian pun berbeda-beda. Perjanjian sewa dilakukan secara lisan, namun ada 

pihak-pihak yang menjadi saksi dalam setiap perjanjian penyewaan lahan 

pertanian. Proses pembayaran sewapun tidak dilakukan secara kontan, akan 

tetapi dilakukan dengan cara mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 

beberapa bulan.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil dan sewo 

mangsan (studi kasus petani di desa Jagoan kecamatan Sambi kabupaten Boyolali), 

maka penulis memberikan saran-saran untuk memberikan masukan pada pihak-pihak 

yang bersangkutan agar dapat dijadikan sebuah pedoman yang jelas dan kepastian 

dalam mengambil keputusan.  

1. Kepada Pemerintah Desa 

Bagi seorang yang dituakan dan sebagai kepala pemerintahan di sebuah 

desa, hendaknya kepala desa memberikan pengertian dan pengarahan akan 

pentingnya sebuah perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis.  

2. Kepada Petani atau Pemilik Lahan 

Sebagai pemilik tanah hendaknya lebih sigap dalam menjalankan atau 

mengurus lahan pertaniannya, pengelolaan yang tidak didasari dengan hukum 

dan hanya menggunakan sistem kepercayaan seperti halnya dalam sistem sewo 

mangsan akan memungkinkan terjadinya konflik tentang sengketa tanah. 
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3. Kepada Petani Penggarap 

Untuk menghindari segala efek terburuk dalam sebuah perjanjian, 

hendaknya segala bentuk perjanjian yang dilakukan hendaklah 

medokumenkannya pada sebuah tulisan. 

4.  Peneliti yang akan datang 

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan 

bahan referensi dan memperluas area populasi penelitian agar hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan pada lingkup yang lebih luas karena pada dasarnya 

masih banyak daerah yang menggunakan model penggarapan lahan dengan 

sistem sewo mangsan yang masih kurang memberikan rasa aman kepada pemilik 

tanah, akan tetapi memungkinkan bahwa sewo mangsan didaerah lain berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan penelitian di desa Jagoan Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali.  
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