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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pada penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

atas tanah pertanian ubi di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat 

serta di dukung dengan teori teori yang penulis sudah paparkan pada bab sebelumnya, 

maka secara sistematis dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan masyarakat Desa Cilembu yang dilakukan secara lisan tidak sesuai 

dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil yang menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat 

secara tertulis. Oleh karena itu, tentu perjanjian perjanjian secara lisan ini tidak 

memberikan kepastian hukum terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 

para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.  

2. Selain itu apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak wanprestasi maka 

perjanjian yang dibuat secara lisan tidak dapat menjadi alat bukti yang kuat di 

pengadilan, sehingga alat-alat bukti yang lain harus dipergunakan, selanjutnya 

bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil atas tanah 

pertanian ubi cilembu tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti 

kerugian sekalipun perjanjiannya dibuat secara lisan, tetapi tetap sah dan mengikat 

dan mempunyai akibat hukum karena dibuat sesuai dengan pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya semua hal dalam pembuatan perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu di 

lakukan dengan bentuk tertulis/ resmi di hadapan Kepala Desa Cilembu dan di 

sertakan saksi-saksi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlu 

adanya revisi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 

1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Mengenai Pasal 15 ayat (1), hukuman denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; apabila melanggar pasal 3 ayat (1) mengenai 

bentuk perjanjian yang harus di buat secara resmi, karena sanksi yang di berikan 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, di mana jumlahnya sanksi yang 

terlalu kecil untuk zaman sekarang ini..  

2. Perlu adanya inisiatif dari pejabat Desa Cilembu untuk memberikan informasi 

mengenai keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian 

Bagi Hasil untuk acuan pemanfaatan lahan tidur sehingga menjadi lahan 

pertanian yang produktif berdasarkan perjanjian bagi hasil, agar dapat 

menentukan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. 
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