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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk 

perekonomian bercorak agraris. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 

masyarakat yang adil dan makmur. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan dasar 

filosofis terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960. Undang-

undang Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 tahun 1960 berdasarkan pada hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. 

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang 

tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun 

manusia masih memerlukan sebidang tanah. Selain bertambah banyaknya jumlah 

manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan,  ada juga kemajuan dan 

perkembangan ekonomi, sosial-budaya teknologi yang menghendaki pula 

tersedianya tanah. Maka dari itu, tidak heran kalau harga jual tanah semakin lama 

semakin mahal.    

 Hak-hak yang berhubungan dengan tanah diatur dalam pasal 16 ayat (1) 

UUPA tahun 1960. Hak atas tanah tersebut dapat dibedakan atas hak-hak atas tanah 

primer dan hak-hak atas tanah sekunder. Hak-hak atas tanah primer sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 16 UUPA tahun 1960 adalah hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan dan hak pakai. Kemudian hak-hak atas tanah yang sekunder adalah 
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hak-hak yang memberi kewenangan  untuk menguasai dan mengusahakan tanah 

pertanian kepunyaan orang lain, termasuk di dalamnya sebagaimana diatur dalam 

UUPA pasal 53 adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 

sewa tanah pertanian. Hak-hak ini bersifat sementara karena dianggap tidak sesuai 

dengan asas-asas hukum tanah nasional, yang salah satu asas pentingnya adalah 

bahwa dalam usaha-usaha dibidang pertanian tidak boleh ada pemerasan atau 

pemaksaan.   

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

(tanah pertanian) tercantum suatu peraturan yang mengatur tentang berbagai hal yang 

menyangkut perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian), bahwa 

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain”.  

Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan 

hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena 

sesuatu sebab dimana ada petani penggarap tetapi tidak mempunyai sawah sementara 

itu ada petani yang mempunyai sawah tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi 

ingin tetap mendapat hasilnya, maka orang yang mempunyai tanah memperkenankan 

orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertania atas tanah tersebut, yang hasilnya 

dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.    

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji suatu permasalahan 

yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Komparatif  Undang-

Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dengan 
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Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 

Sragen)”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas sehingga tidak mungkin 

permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Maka perlu 

adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga masalah yang diteliti lebih 

jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dari latar belakang masalah di atas telah 

diuraikan mengenai Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian. Maka dapat 

dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu: ’’Bagaimana pelaksanaan Bagi Hasil 

Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 

Sragen?”.  

 

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. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa 

Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa 

Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga mampu 

memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat 

tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat 

Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagai bagian dari budaya 

bangsa Indonesia, yang secara langsung telah menyentuh kehidupan sosial budaya 

dan ekonomi masyarakat sekitar.  

2. Manfaat atau kegunaan praktis  

a. Bagi peneliti dapat mengetahui prosedur dan pelaksanaan bagi hasil pertanian di 

masyarakat. 

b. Bagi masyarakat dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengambil 

kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul 

dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian. 

c. Bagi desa dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang 

sangat berharga bagi para pengambil kebijakan, terutama berkaitan dengan 

pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen 
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E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 

Berikut adalah beberapa daftar istilah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 

1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian pasal 1 yang berhubungan dengan 

pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian: 

1. Tanah ialah tanah yang biasa dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. 

2. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai 

tanah. 

3. Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak 

yang dalam dan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut: 

penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan 

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. 

4. Hasil tanah ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap 

setelah dikurangi untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan 

panen. 

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

mata pencaharian pokonya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. 

 

 

 


