
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, tanah merupakan kedudukan yang penting dalam 

kehidupan sehari – hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di 

pedesaan yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, jadi 

tanah yang dalam hal ini merupakan tanah pertanian mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.  

Sebagian besar perekonomian di Indonesia didukung dari sektor 

pertanian, 60% (enam puluh persen) hingga 75% (tujuh puluh lima persen) 

penduduknya bertempat tinggal di desa – desa dan bergantung pada tanah 

sebagai sumber kehidupan utama mereka. Sehingga dalam melaksanakan 

pembangunan, masalah pertanahan merupakan salah satu hal yang 

mendapatkan perhatian. Kemampuan penduduk untuk memanfaatkan 

sumber daya alam tersebut sangatlah menentukan bagi pembangunan 

tersebut. 1  Sehingga kebaradaan hukum tanah sangatlah berperan dalam 

pembangunan. 

Dalam sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian, selain 

seumber daya alam tanah yang memegang peranan penting, tidak dapat 

diabaikan juga peran dari para petani sebagai sumber daya manusia yang 

mengolah tanah tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang 

1 Hustiati, 1990, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Land Reform di 
Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 1 
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baik. Antara sumber daya alam (tanah) dan sumber daya manusia (petani) 

harus saling mendukung untuk mendorong produktivitas pertanian, sehingga 

dapat memberikan hasil yang sangat besar kepada sektor pembangunan, 

khususnya bagi perekonomian rakyat sendiri. Menurut Mochtar Riady, 

petani merupakan elemen yang penting dalam proses pembangunan 

Indonesia kedepannya, mengingat 60% dari penduduk Indonesia adalah 

petani, sementara 80% dari jumlah tersebut adalah buruh tani yang tidak 

memiliki tanahnya sendiri, tetapi hanya seorang petani yang mengolah lahan 

milik orang lain. 2 Sesuai dengan pernyataan Iman Sudiyat : “Sebagai salah 

satu unsur esensial pembentukan negara, tanah memegang peran vital dalam 

kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, 

lebih – lebih corak agrarisnya berdominasi.”3 

Pada setiap kegiatan usaha pada umumnya memerlukan tanah, 

termasuk kegiatan pertanian, sehubungan dengan kebutuhan akan tanah 

yang terus meningkat, sehingga dapat dipastikan harga tanah akan terus 

meningkat. Petani dalam melakukan pekerjaannya tidak semuanya 

dilakukan di atas tanah miliknya sendiri, karena ketidakmampuannya untuk 

memiliki tanah itu sendiri. Sehingga petani – petani tersebut mengolah tanah 

pertanian milik orang lain. Dari hasil sensus pertanian yang dilaksanakan 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 tingkat rumah tangga pertanian 

mengalami pertambahan dan pengurangan. Hal tersebut dapat terlihat dari 

2 Media Indonesia, 12 Agustus 1999, hal. 5 
3 Iman Sudiyat, 1987, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, hal. 1 
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jumlah rumah tangga usaha pertanian pada luas <1.000 – 29.999 mengalami 

penurunan, sedangkan pada luas tanah >30.000 mengalami peningkatan.4 

Dalam aktivitas pertanian seringkali melibatkan lembaga hasil, karena 

antara pemilik tanah dengan petani penggarap atau buruh tani terdapat 

perjanjian dalam pembagian hasil produksi tanah pertanian tersebut, 

sehingga perjanjian bagi hasil tidak dapat dihindari dalam kegiatan 

pertanian. 

Perjanjian bagi hasil bukan merupakan hal baru di dalam masyarakat 

Indonesia, karena di dalam sistem Hukum Adat Indonesia telah dikenal hal 

tersebut, walaupun terdapat istilah yang berbeda – beda di setiap daerah 

seperti maro, mertelu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, nengah atau jejuron 

di Jawa Barat, nyakap  di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di 

Minahasa, teseng di Sulawesi Selatan.5 

Setiap kegiatan dalam masyarakat yang menyangkut ekonomi, 

khususnya di bidang pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah 

dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya khususnya 

petani, terlebih lagi petani tuna kisma atau petani gurem, agar mereka dapat 

menikmati pembangunan bangsa dan negara ini khususnya di bidang 

ekonomi melalui sektor pertanian.6 

Oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil yang semula diatur oleh Hukum 

Adat setempat yang pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua 

4 http://bekasikota.bps.go.id, pada tanggal 22 September 2017, pukul 11:35 
5 A.P. Parlindungan, 1989, Undang – Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif), 
Mandar Maju, Bandung, hal. 5 
6 Ibid, hal. 7 

 3 

                                                        

http://bekasikota.bps.go.id/


belah pihak, kemudian dalam rangka melindungi golongan petani yang 

ekonominya lemah terhadap praktek – praktek golongan yang kuat yang 

memiliki unsur – unsur eksploitasi, diciptakannya Undang – Undang Nomor 

2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam 

Lembaran Negara 1960 Nomor 2.7 

Perjanjian bagi hasil tersebut jika tidak dikendalikan akan lebih banyak 

menguntungkan pemilik tanah, karena mereka akan menghendaki 

pembagian yang lebih banyak, sementara lahan tanah semakin berkurang.8 

Tujuan dari Undang – Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil 

sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya yaitu untuk mengatur 

perjanjian bagi hasil tersebut agar pembagian hasil tanahnya dapat 

dilakukan secara adil, dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban – 

kewajiban dari pemilik dan penggarap, sehingga dengan adanya dasar yang 

adil tersebut akan mendorong semangat para petani sebagai penggarap dan 

sekaligus dapat meningkatkan produktivitas pertanian.9 

Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu program 

Landreform Indonesia, walaupun Undang – Undang tersebut lahir sebelum 

Undang – Undang Pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 

September 1960, karena Agraria mencakup bumi, air , dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dari 

7 Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Universitas Trisakti, hal. 116-117 
8 A.P. Parlindungan, op. cit., hal. 8 
9  Indonesia, Undang – Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang – Undang Nomor 2, 
Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 1924 
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pengertian tersebut maka bagi hasil termasuk sebagai salah satu program 

Landreform.10 

Undang – Undang Pokok Agraria tidak hanya memuat ketentuan – 

ketentuan mengenai perombakan Hukum Agraria, tetapi juga persoalan lain 

dan penyelesaiannya yang disebut Agrarian Reform Indonesia atau biasa 

disebut Landreform dalam arti luas.11 Terdapat 5 (lima) Program Agraria 

Reform Indonesia (Panca Program) yaitu :12 

1. Perombakan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang 

berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum ; 

2. Penghapusan hak – hak asing dan konsesi – konsesi kolonial atas 

tanah ; 

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur – angsur ; 

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan – 

hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah 

dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan ; 

5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya yang terencana, 

sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya ; 

Pada program yang keempat kita seringkali mengenal bahwa program 

tersebut disebut sebagai program Landreform. 

Mengenai tujuan Landreform di Indonesia terdapat beberapa 

pendapat, satu diantaranya adalah yang disampaikan oleh Menteri Agraria 

10 A.P. Parlindungan, op.cit., hal. 9 
11 Boedi Harsono, op. cit., hal. 2 
12 Ibid., hal. 2-3 
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Sadjarwo dalam pidatonya pada tanggal 12 September 1960 yang 

mengantarkan RUU pokok agraria di muka sidang Pleno DPR-GR, yaitu :13 

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan 

rakyat tani berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil 

yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan secara sama 

sekali revolusioner, guna merealisir keadilan sosial ; 

2. Untuk melaksanakan prinsip “ tanah untuk tani ”, agar tidak terjadi 

lagi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan ; 

3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi segala 

warga negara Indonesia, baik laki – laki maupun perempuan yang 

berfungsi sosial ; 

4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan 

dan penguasaan tanah secara besar – besaran dengan tidak terbatas, 

dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum 

untuk setiap keluarga ; 

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong 

terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam 

bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai 

kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem 

perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani. 

13 Ibid., hal. 365 
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Sesuai dengan tujuan di atas dan situasi serta mengingat situasi dan 

kondisi agraria di Indonesia pada waktu itu, maka program Landreform 

meliputi 6 (enam) hal yaitu :14 

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan atas tanah ; 

2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “absentee” atau 

“guntai” ; 

3. Redistribusi tanah – tanah yang selebihnya dari batas maksimum, 

tanah – tanah yang terkena larangan “absentee”, tanah – tanah bekas 

Swapraja dan tanah – tanah Negara ; 

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah – tanah pertanian 

yang digadaikan ; 

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian ; dan 

6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan 

untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang mengakibatkan 

pemecahan pemilikan tanah – tanah pertanian menjadi bagian – 

bagian yang terlampau kecil.  

Pada tanggal 1 Januari 1961 mulai berlaku Undang – Undang Nomor 

56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, dimuat dalam 

LN. 1960 No. 174, yang kemudian merupakan Undang – Undang 

Landreform Indonesia. 

Walaupun Undang – Undang Landreform khususnya merupakan 

Undang –Undang Perjanjian Bagi Hasil untuk Tanah Pertanian dan bukan 

14 Ibid., hal. 367 
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merupakan produk yang baru, tetapi hal tersebut masih relevan untuk dikaji, 

mengingat realitas yang ada pada masyarakat bahwa sektor pertanian masih 

berperan besar dalam kehidupan dan penghidupannya. Karena masalah 

pemilikan tanah terutama dalam hubungan antara tuan tanah dan para 

penggarap merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian.15 

Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil tersebut mengadakan 

perubahan bahkan penggantian norma – norma Hukum Adat yang berlaku 

sebelumnya.16 Sehingga bagaimana penerapannya dalam masyarakat yang 

telah mengenal perjanjian bagi hasil berdasarkan Hukum Adat dapat 

ditelaah kembali, sehingga dapat diketahui efektivitas dari peraturan 

tersebut. 

Hal tersebut terlihat pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang 

terdapat di Indonesia, khususnya pada wilayah Kabupaten Bekasi, 

Kecamatan Pabayuran. Karena masih banyak dilaksanakannya perjanjian 

usaha bagi hasil untuk tanah – tanah pertanian, dan perjanjian tersebut pada 

umumnya sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Kecamatan Pabayuran di dasarkan pada asas kepercayaan dan 

kesepakatan antara petani penggarap sawah dan pemilik tanah, sehingga 

perjanjian di daerah tersebut tidak tertulis dan tidak memiliki saksi – saksi 

dalam perjanjian itu sesuai dengan ketentuan di dalam perundang – 

undangan. 

15 Arie S. Hutagalung, 1985, Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Saran ke Arah 
Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Rajawali, Jakarta, hal. 1 
16 Boedi Harsono, op. cit., hal. 190 
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Dengan adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanain, penulis ingin mengetahui bagaimana 

pengaturan sistem bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Pabayuran, 

Kabupaten Bekasi dan bagaimana pengaturan sistem bagi hasil tanah 

pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Oleh sebab itu, maka penulis 

mengangkat judul dalam karya tulis ilmiah ini dengan judul : 

“PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI 

KECAMATAN PABAYURAN KABUPATEN BEKASI JAWA 

BARAT” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Perjanjian Bagi 

Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi” akan 

dibatasi pada permasalahan – permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaturan sistem bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan 

Pabayuran, Kabupaten Bekasi? 

2. Bagaimana pengaturan sistem bagi hasil tanah pertanian menurut 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 Tahun 1961? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk diperolehnya data yang benar – benar diperlukan dan 

diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis sudah menentukan tujuan – 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan – tujuan yang tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis sistem bagi hasil 

tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Pabayuran, Kabupaten 

Bekasi. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis pengaturan sistem 

bagi hasil tanah pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan dari judul skripsi “ Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di 

Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi “ ini karena banyaknya 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang khususnya terjadi di 

Kabupaten Bekasi, yang merupakan pusat penghasil beras terbaik di 

Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penilitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan sebuah 

pemikiran yang berguna untuk pembangunan ilmu hukum, khususnya 

tentang peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan Hukum 
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Agraria di kedepannya, serta melihat bahwa peraturan perundang – 

undangan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian. 

2. Secara Praktis 

Merupakan suatu sarana informasi bagi para pemilik tanah dan 

pembaca, serta kepastian hukum apakah yang didapatkan dan 

bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang akan 

mejelaskan secara mendalam tentang permasalahan yang akan dibahas di 

dalam skripsi ini. Kelima bab tersebut terbagi kedalam bagian – bagian 

antara lain: 

 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari 

permasalahan yang ada yaitu mengenai perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian khusunya di daerah Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi. 

Kemudian terdapat perumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya 

penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dilihat dari 
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segi keilmuan dan segi aplikasi, serta sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini.  

 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori dan kerangka 

konsepsional, antara lain pada bagian pertama penulis membuat penjelasan 

mengenai Landasan Teori terlebih dahulu yang dibagi kedalam sub-bab 

sebagai berikut mengenai Konsep Hukum Agraria yang memiliki sub-bab 

yaitu Agraria dalam Bahasa Umum, Latar Belakang Pengaturan Perjanjian 

Bagi Hasil, Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil, Prosedur atau Tata Cara 

Penyelenggaraan Bagi Hasil yang didalamnya dibagi kedalam sub-bab 

yaitu Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Cara Pembagian Bagi Hasil, 

kemudian terdapat juga tentang Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil, Sanksi – 

Sanki dalam Perjanjian Bagi Hasil, serta terdapat Agraria dalam UUPA, 

Hukum Agraria dalam UUPA, Hukum Agraria menurut Para Ahli, dan 

pada bagian terakhir terdapat penjelasan yang diambil dari Landasan 

Konseptual. 

 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta 

hambatan dalam penelitian. Bahan – bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, 
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bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat analisis yang 

digunakan adalah sifat analisis kualitatif dimana menggunakan metode 

deduktif. Dan juga dikemukakakn mengenai hambatan – hambatan dalam 

melakukan penelitian ini. 

 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis menyajikan tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan yang dilakukan penulis 

mengenai bagaimana pengaturan sistem bagi hasil tanah pertanian di 

Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi dan bagaimana pengaturan 

sistem bagi hasil tanah pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 

Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sehingga 

di dalam bab ini terdapat 4 sub-bab yaitu Keadaan Umum, Situasi dan 

Konidisi Kecamatan Pabayuran, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di 

Kecamatan Pabayuran, Efektivitas Pelaksanaan Undangg – Undang 

Nomor 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di 

Kecamatan Pabayuran, dan Hambatan – Hambatan dalam Penerapan 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Pabayuran. 
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 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sasaran yang dapat 

dimanfaatkan bagi masyarakat serta saran yang dapat diberikan oleh 

penulis terkait dengan penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini. 
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