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“sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah ayat 6) 

 

 

“keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan tampak 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan  Bagi Hasil  Penggarapan  Sawah  di Desa  Lawang  

Agung Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten  Lahat  Ditinjau Menurut  

Hukum  Islam Oleh Henti Hariani. NIM  1516120086. Pembimbing I : Dr. 

Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan  Bagi Hasil  

Penggarapan  Sawah  di Desa  Lawang  Agung Kecamatan  Mulak  Ulu  

Kabupaten  Lahat  Ditinjau Menurut  Hukum  Islam. Terhadap pelaksanaan bagi 

hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 

Kabupaten lahat. Untuk mengungkap persoalan tesebut secara mendalam dan 

menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif , yaitu observasi 

wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan dan di analisis 

dan dinyatakan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1)  pelaksanaan bagi 

hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak  Ulu 

Kabupaten Lahat belum terlaksana sesuai dengan ketentuan bagi hasil karena 

cara bagi hasilnya ada prinsip ketidak adilan (2) tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan 

Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Di dalam Islam bagi hasil penggarapan sawah ini 

disebut Mukhabarah. Mukhabarah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan 

dan penggarap, dan dimana hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan. Dan yang 

terjadi pada pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat ada beberapa point belum sesuai 

dengan Mukhabarah dalam ajaran agama Islam yaitu mulai dari akad dan 

pelaksanaan bagi hasilnya. Akad yang mereka lakukan atas dasar kepercayaan 

saja tidak di buat dengan tertulis dan juga jangka waktu berapa mereka 

menggarap tidak disebutkan dan bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai 

dengan kesepakatan awal dimana mereka mengambil bagian terlebih dahulu 

tanpa hasil di kumpulkan terlebih dahulu dan pemilik tanah pun mengambil 

bagian yag lebih besar dari penggarap sehingga yang menggarap merasa rugi. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Bagi Hasil dan Mukhabarah  
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ABSTRACT 

 

 Implementation of Production Sharing for Cultivation of Rice Fields in 

Lawang Agung Village, Mulak Ulu District, Lahat Regency Reviewed by 

Islamic Law By Stop Hariani. NIM 1516120086. Advisor I: Dr. Khairuddin 

Wahid, M.Ag and Advisor II: Wery Gusmansyah, M.H 

 

 

  This study aims to determine the implementation of the results of the 

cultivation of rice fields in Lawang Agung Village, Mulak Ulu District, Lahat 

Regency, reviewed according to Islamic law. The implementation of the results 

of the cultivation of rice fields in Lawang Agung Village, District of Mulak Ulu, 

Lahat District. To uncover these issues in depth and thoroughly, researchers 

used qualitative methods, namely interview observation and documentation, then 

the data was described and analyzed and stated from the results of this study it 

was found that (1) implementation of the results of the cultivation of rice fields 

in Lawang Agung Village, Mulak Ulu District Lahat Regency has not been 

implemented in accordance with the provisions for profit sharing because the 

method for sharing the results is the principle of injustice (2) review of Islamic 

law on the implementation of the results of the cultivation of paddy fields in the 

Lawang Agung Village, Lahat District Mulak Ulu. In Islam the results of the 

cultivation of rice fields are called Mukhabarah. Mukhabarah is a contract of 

cooperation between land owners and cultivators, and where the results will be 

divided according to the agreement. And what happened to the implementation 

of the results of the cultivation of rice fields in the Village Lawang Agung 

District of Lahat Mulak Ulu District there are several points not in accordance 

with Mukhabarah in the teachings of Islam, namely starting from the contract 

and the implementation of the results. The contract that they do on the basis of 

trust alone is not made in writing and also how much time they work on is not 

mentioned and the profit sharing they do is not in accordance with the initial 

agreement where they take part first without the results collected first and the 

landowner takes the bigger part of the cultivator so that the one working on it 

feels loss. 

 

 

 

 Keywords: Implementation of Profit Sharing and Mukhabarah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A     Latar Belakang Masalah 

  Islam megajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syar’iah 

(aturan) Islam di segala aspek kehidupan. Termasuk dalam pencahrian 

kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi islam merupakan bagian 

ilmu sosial, tidak lepas dari konsep konsep Islam Syari’ah yang harus 

dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komperehensif degan 

ekonomi Islam , yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah 

salah satu yang dibentuk oleh islam adalah mukhabarah.
1
 

Salah satu bentuk akad kerjasama  dalam muamalah adalah 

mukhabarah dan muzara’ah dimana banyak sekali masyarakat yang melakukan 

akad kerjasama tersebut dimana istilah masyarakat itu adalah mengerjakan 

lahan orang lain dimana hasilnya nanti di bagi sesuai dengan kesepakatan. 

 Sebagai makhluk sosial masyarakat pasti membutuhkan satu sama lain 

saling bergantung dan saling tolong menolong dalam hal pekerjaan maupun hal 

yag lainnya. Maka dari itu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong 

antara sesama manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama seperti yang 

ditegaskan dalam AL-Qur’an yang berbunyi: 

                                                           
      

1
 Lukman Hakim,Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta:Erlangga 2014) hlm 3.  

 

1 
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2].
2
 

 

 Dari ayat di atas dianjurkan untuk kita saling tolong menolong sesama 

manusia. Terutama terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan 

membtuhkan bantuan sehingga orang tersebut bisa melanjutkan hidup dengan 

baik.
3
 

Mukhabarah merupakan  kerjasama dalam pengolahan pertanian 

antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada  penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan 

bagian tertentu (persentase) darihasil panen. Mukhabarah seringkali 

diidentikkan dengan muzara’ah. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan 

sebagai berikut: 

Mukhabarah: benih dari penggarap dan Muzara’ah:benih dari pemilik lahan.
4
 

                                                           
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya(Jakarta:PT Sinergi Pustaka 

Indonesia   2012), hlm. 107 

Ahmad M. Saefudin,Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum 

Islam,(Jakarta, Rajawali) cet ke 1 hlm .489 

Andri Soemitra,Hukum Ekonmi Syari’ah dan Fiqh Muamalah,( Jakarta: Prenada 

Media Group 2019) cet, Ke-1. hlm 112 
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 Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. Untuk itu islam disamping memerintahkan umatnya untuk 

melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa sholat, puasa dan lain-lain juga 

mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan hidup mereka di dunia.dalam Al-qur’an surat Al-

Qhasash ayat  77 Allah SWT berfirman:
5
 

                     

                      

      

 

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. 

  

 

                                                                                                                                                                  
 

5
Departemen Agama RI ,AL-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Toha    

Putra,1989),hlm.556 
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  Adapun dalil yang menjadi dasar hukum mukhabarah ialah hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar.  

َسل َم َعاَمَل أَْىَل َخْيبََر بَِشْرِط َمايَْخُرُج  َعْه اِْبِه ُعَمَراَن   ًَ الن بِيِّ َصل ى هللاُ َعلَْيِو 

 ِمْنيَا

َزْرعٍ   رًاه مسلم( ًْ ِمْه ثََمٍر اَ  

   

  Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhna Nabi SAW. Telah 

memberikan lahan kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh 

mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari 

penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun 

(palawija)” (H.R Muslim). 

 

Dalil yang menjadi dasar hukum bermu’amalah Al-Qur’an ayat Al-

baqarah 282. 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada 

dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
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kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

 

 Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang 

harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(mencari nafkah),dalam Al-quran dinyatakan , bahwa nafkah yang dicari haruslah 

nafkah yang halal dan baik halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara 

mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bagi kesehatan. Kemungkinan untuk 

mendapatkan rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu 

orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang di bekali 

dengan kemampuan.
6
 

 Di samping itu, ada juga hikmah lain yaitu saling bertukar manfaat 

diantara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa 

saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hak ini seseorang juga dapat 

memiliki keistimewaan sifat amanah dapat dipercaya. Semua itu adalah hikmah 

yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua 

orang. Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai 

                                                           
6
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan.(Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1986), Cet. Ke-4, jilid 12,hlm. 

48. 
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dengan ketentuan, secara umum amanah dari Allah SWT kepada manusia ada dua 

yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupan seorang muslim harus melaksanakan 

segala perintah Allah dan meningglkan segala larangannya, kepatuhan kepada 

Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena allah menciptakan manusia 

adalah untuk mengabdi kepadannya. 

 Pelaksanaan mukhabarah apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang 

telah ditentukan dalam islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang 

mampu, karena mukhabarah ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama 

dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan. 

 Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi 

maka pelaksaan perikatan itu dipandang batal dan ikatan kerjasama ini menjadi 

rusak. Sebagian besar masyarakat Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu  

Kabupaten Lahat ini bermata pencahrian petani. Masyarakat Desa Lawang Agung 

ini menanam padi bersama sama atau dalam waktu bersamaan, dan itu sudah 

menjadi suatu tradisi, selain itu karena lokasi ladang mereka terletak di daerah yang 

sama masyarakat Desa Lawang Agung ini memiliki 2 jenis lahan tanah pertanian 

yaitu tanah dataran rendah (rawa-rawa) dan dataran tinggi (dataran yang kering), 

yang mana dataran rendah digunakan untuk menanam padi dan dataran tinggi 

mereka gunakan untuk menanam sayur. 

 Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian sebagian mereka 

berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan 

alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan bagi hasil yang 
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dilakukan masyarakat Desa Lawang Agung adalah pemilik lahan dan penggarap 

melangsungkan akad mereka melakukan kesepakatan dengan cara lisan tidak 

dengan tertulis setelah mengucapkan akad maka akad itu dianggap sah isi dari 

kesepakatan mereka adalah yang menanggung bibit dan biaya adalah yang 

penggarap dan hasil setelah panen nanti akan di bagi dua kemudian setelah 

dilakukan kesepakatan tersebut pemilik lahan langsung menyerahkan lahan tersebut 

kepada  penggarap dan lahan tersebut di serahkan dalam keadaan kosong tidak ada 

tanaman apa-apa, setelah itu penggarap mulai mengelola lahan hari demi hari 

tanaman tersebut tumbuh subur dan berbuah lebat pemilik lahan merasa bangga 

melihat kerja  penggarap berhasil pemilik lahan selalu mengawasi sawah tersebut 

untuk melihat perkembangan padi itu. Itulah pelaksanaan bagi hasil penggarapan 

sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. 

 Akan tetapi bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat ini ada penyimpangan diamana saya 

menemukan kasus pemilik lahan menentukan  bagian yang lebih awal ketika akan 

pembagian hasil panen sehingga pembagian hasil penggarapan sawah ini tidak 

sesuai dengan Hukum Adat dan Hukum Islam sedangkan di dalam adat tata cara 

pembagian hasil di Desa Lawang ini dimana apabila akan membagi hasil panen 

anatara pemilik dan penggarap sama-sama menyaksikan pembagian tersebut 

biasanya hasil di bagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak 

yang melakukanya. 

Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa 

pembagian hasil paroan bidang pertanian bervariasi, ada yang mendapat setengah, 



24 
 

 
 

sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan 

pihak penggarap atau petani. Bagi umat Islam di Indonesia sudah ada ketentuan 

khusus mengenai pembagian hasil  bidang pertanian ini. 

 Allah SWT tidak pernah melarang umatnya untuk  mencari rezeki untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya kerjasama diperbolehkan oleh Allah SWT  asal 

kerjasama itu tidak merugikan salah satu pihak menurut Hanafiah, rukun 

mukhabarah hanya satu ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja 

berdasarkan kesepakatan diawal apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka 

pelaksanaan perikatan itu di pandang batal dan ikatan kerjasama ini menjadi rusak. 

 Dengan melihat latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti, dan membahas secara ilmiah dengan mengangkat 

judul:”PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA 

LAWANG AGUNG KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT 

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM“. 

B.   Batasan masalah 

Dalam penelitian ini banyak masalah yang timbul jika dilihat dari 

berbagai aspek kerjasamanya, baik ketika pembagian hasil, kerjasama sebagai 

objek ekonomi, pemeliharaan pertanian padi dan lain-lain. Namun dalam 

skripsi ini kerjasama hanya dilihat dari aspek sistem pelaksanaan bagi hasil 

pertanian padi di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten 

Lahat. 
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C.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak  Ulu Kabupaten Lahat? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil penggarapan 

sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan peneliti meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

praktek kerjasama bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dan pandangan 

Hukum Islam terhadap prktek kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan 

penggarap di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

 

 1. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memperluas dan menambah 

pengetahuan ilmiah dalam mempelajari fiqh muamalah khususnya pada akad 

mukhabarah pada pengelolaan pertanian. 

2. Secara Praktis 
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 Diharapakan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

pemikiran baru khususnya tentang konsep mukhabarah pada pengelola 

pertanian.
7
 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Musaqah Desa Sinar 

Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang  

yang ditulis oleh Arna Leti Putra. di dalam skripsi ini di bahas tentang 

permasalahan, bagaimanakah tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil 

Musaqah ,yang meliputi teori Musaqah dalam islam, antara lain syarat dan rukun 

Musaqah, macam-macam Musaqah, Hukum yang terkait Musaqah serta hikmah 

hikmah Musaqah. dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori 

Musaqah nisbah dalam akad Musaqah antara pemilik Kebun  dan pengelola di 

Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang. hal ini 

membedakan dengan permasalahan yang penulis angkat. karena konsentrasi 

pembahasan penulis terhadap teori Musaqah yang menjadi tolak ukur penulis 

dalam menganalisa kasus bagi hasil antara petani dan pemilik lahan namun 

sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil akan tetapi Musaqah  dan 

Mukhabarah memiliki kajian dan objek masing-masing. Adapun teknik analisa 

data yang digunakan adalah interaktif miles, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data langsung ke lapangan 

dengan beberpa tahapan . Adapun kesimpulan yang diambil oleh Arna Leti Putra 

                                                           
 

7
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

 hlm.18 
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bahwasanya praktek bagi hasil Musaqah antara pemilik kebun dan pengelola di 

Desa Tebat Kerai ada yang sesuai dengan konsep hukum islam dan ada juga 

yang belum sesuai. 

2. Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif hukum Islam (Studi 

Kasus Desa Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan).  

Ditulis oleh Suci Wulandari. peneitian ini untuk menjawab dua pertanyaan: yaitu 

bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa 

Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan. dalam penelitiannya 

penulis menganalisa kasus dengan teori ijarah, yang meliputi Mu’jir(pemilik 

sawah), ta’awun( tolong menolong ) dan musta’jir( penggarap ). hal ini mengacu 

pada dengan objek tanah, padahal terkait pengolahan tanah memiliki kajian 

tersendiri yakni muzara’ah dan mukhabarah. maka penelitian yang akan penulis 

kaji adalah sistem bagi hasil Mukhabarah. Pada penelitian Suci Wulandari 

dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- 

orang perilaku yang adapat diamati dengan metode yang telah di tentukan.Hasil 

Penelitian menunjukkan sewa menyewa tanah di desa Gedung Sako 1 dan 

Selasih menurut Hukum Islam status dalam tradisinya diperbolehkan. 

 Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah terletak 

pada teori akad namun memiliki kesamaan Objek. Dimana dalam penelitian Suci 

Wulandari membahas tentang ijarah(sewa menyewa) sawah. fokus penelitian 

pada tradisi sewah sawah. Uang sewa boleh dibayar diawal dan boleh diakhir . 
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sedangkan penelitian penulis fokus kepada sistem bagi hasil mukhabrah sawah. 

pembagian hasil di lakukan berdasarkan kesepakatan awal. 

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Praktek Upah Buruh Panen Padi Studi di 

Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat 

Ditulis Oleh Mukhlasom teori ini menjawab 2 pertanyaan bagaimana praktek 

upah di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat dan Bagaimana tinjauan 

praktek upah tersebut menurut Hukum Ekonomi Syari’ah. Dalam penelitiannya 

penulis menganalisa kasus dengan teori Ijarah yang meliputi Mu’jir(pemilik 

sawah), ta’awun( tolong menolong ) dan buruh. 

 Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah terletak 

pada teori akad namun memiliki kesamaan Objek. Dimana dalam penelitian 

Mukhlasom  membahas tentang upah sawah. fokus penelitian pada tradisi upah. 

Upah  dibayar setelah bekerja dan upah boleh di ganti dengan uang. sedangkan 

penelitian penulis fokus kepada sistem bagi hasil mukhabrah sawah. pembagian 

hasil di lakukan berdasarkan kesepakatan awal. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode 

yang tepat, sistematis dan logis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field Research ) yaitu 

penelitian langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi 
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dari sumber data. objeknya adalah pengelola pertanian di desa Lawang 

Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat 

2) Subjek/Informan penelitian 

1. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan 

pertanian dan petani pengelola yang menggunakan sistem bagi 

hasil di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten 

Lahat berjumlah 60 orang. 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. teknik 

pengambilan reponden yang dipergunakan dalam peneltian ini 

adalah secara pupusive sampling, yaitu penarikan sampel yang 

dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada 

tujuan tertentu. adapun jumlah seluruh sampel adalah 25 orang, 12 

orang  pemilik lahan pertanian dan 13 orang pertanian pengelola.
8
 

3)  Data dan Teknik Pengumpulan Data  

a. Data Primer 

   Data primer merupakan data yang pokok penelitian antara 

pengelola dan pemilik modal. data primer ini diperoleh dari 

pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang 

selidiki dengan cara wawancara dengan reponden. 

                                                           
8
Muri Yusuf,Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan,(Jakarta: Kencana 2017) 

cet-Ke 4 hlm. 123 
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b. Data Skunder 

  Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 

tidak langsung berupa dokumentasi, arsip-arsip dan buku-buku 

tentang teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 Dan adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut 

a. Observasi 

 Observasi merupakan metode yang pertama digunakan 

dalam melakukan penelitian. Observasi adalah teknik 

pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan 

secara langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas 

tentang masalah ini.
9
 

b. Wawancara 

   Metode ini dilakukan dengan cara pertemuan 

penelitian dengan informan untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga penelitian bisa mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam tentang objek penelitian.
10

 

4) Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model miles 

and huberman, diamana analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan databerlangsung, dan setelah 

pengumpulan data dalam periode tertentu. pada saat wawancara peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, 

                                                           
9
Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta 2017 ) cet-Ke 7. hlm 103 

10
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, ( Yogyakarta: Gadjah Madah University 

Press. 978), hlm. 255. 
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bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, di 

peroleh data yang dianggap kredibel. 
11

 

 

H. Sistematika Penulisan  

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam 

skripsi ini, penulis mencoba untuk  menguraikannya dalam lima bab bahasan, 

diamana antara masing-masing bab diposisikan saling korelasi yang saling 

berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan bab 

pertama dan diakhiri bab kelima yaitu bab penutup.    

 

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah , kegunaan penelitian, metode penelitian, informan penelitian, 

teknik analisis data, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Dalam bab ini membahas tentang kajian teori menggambarkan secara 

umum bagi hasil dan mukhabarah, dasar hukum,rukun dan syarat 

macam dan jenis serta batalnya mukhabarah, hak dan kewajiban 

antara penggarap dan pemilik lahan, manfaat mukhabaraah. 

Bab III  Tentang gambaran umum objek penelitian dan profil tempat penelitian 

serta yang meliputi wilayah, keadaan penduduk dan mata pencahrian, 

dan keadaan sosial masyarakat setempat. 

                                                           
11

Sugiyono,Metode Penelitian kuantitatif,Kualitatif dan R&D (Bandung: cv Al-

Fabeta,2014) cet Ke-20 hlm.137-145. 
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Bab IV  Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan 

bagi hasil, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil 

antara pemilik modal dan pengelola pertanian di Desa lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. 

Bab V   Penutup tentang kesimpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawang Agung  

Menurut Adat Kebiasaan  

Bagi hasil yang sering di lakukan masyarakat Desa Lawang Agung 

ini ada tiga yaitu: 

a. Bagi Hasil Dengan Sistem Paroan 

Paroan atau bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja 

sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari 

penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian 

yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi separo atau 

setengah, sepertiga, dan adapula seperempat atau sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukanya.. Paroan atau 

bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai 

lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk 

diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik 

lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya 

tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta 

dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut dan masa panen nya 

adalah 6 bulan sekali. 

17 
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b. Bagi Hasil Dengan Sistem Sasih  

suatu bentuk kerjasama antara pemilik yang menyewakan sawah 

kepada penggarap dengan sistem bagi hasil ditentukan oleh pemilik sawah 

dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sewa-menyewa 

sawah merupahkan bentuk merupakan pemanfaatan tanah di mana 

pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja 

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dimana 

pemilik lahan mengerjakan lahan yang sudah ada tanamannya dan hasilnya 

di bagi oleh penggarap dan pemilik lahan tinggal menerima bersih hasil 

panen. Dan masa panennya selama 6 bulan. 

c. Bagi Hasil Dengan Sistem mukhabarah  

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau 

seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang 

yang mengerjakan. Dan masa panennya selama 6 bulan. 

 

B.  Pengertian Mukhabarah  

 Dalam bahasa Indonesia muzara’ah dan mukhabarah diartikan   

dengan istilah pertanian. Sedangkan Menurut para Ulama berbeda pendapat 

antara lain ulama malikiyah ia mengatakan bahwa mukhabarah “perkongsian 

adalah bercocok tanam”.
12

  

                                                           
12

 Syafe’i Rahmat, Fiqih Muamalah,( Bandung: CV. Pustaka Setia 2001) hlm.205 
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Ulama Hanabilah mengatakan bahwa mukhabarah adalah” 

menyerahkan tanah kepada yang akan bercocok tanam atau mengolahnya 

sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut di bagi diantara keduannya” 

sedangkan Ulama Syafi’iyah membedakan antara muzar’ah dan mukhabarah 

mukhabarah adalah mengelolah tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan 

benihnya berasal dari pengelola sedangkan muzara’ahbenihnya berasal 

daripemilik tanah”mengungkap pendapat Al-Qadhi Abu Thayib, muzara’ah 

dan mukhabarah mempunyai satu pengertian.
13

  

Walaupun kedua istilah ini mempunyai satu pengertian tetapi kedua 

istilah ini mempunyai perbedaan yang mana perbedaanya adalah yang  

pertama tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah 

modal (al-hadzar). mukhabarah dan muzara’ah memiliki arti yang berbeda, 

dimana pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi dan al-Nawawi. 

Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh  Abdal-

Rahmanal-Zaziri  pun berbeda  Secara  terminologi, terdapat beberapa definisi 

para ulama, menurut ulama Malikiyah Muzara’ah berarti perserikatan dalam 

pertanian, ulama Hanabilah mengartikan muzara’ah sebagai pemilik tanah yag 

sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi 

bibit. 
14

 

 Sedangkan Imam Syafi’I mendifinisikan mukhabarah “menggarap tanah 

dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”. Sedangkan Muzara’ah 

                                                           
13

 Hendi Suhendi,Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010) cet Ke-6. hlm 153 
14

 Panji Adam,Fiqh Muamalah Maliyah ( PT Refika Aditama,2017 ) cet.ke-1 hlm. 479 
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adalah pengelola menyewa lahan tersebut dengan apa yang dihasilkan dari 

tanah tersebut”.  

  Syeikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat Mukhabarah adalah” 

sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan  tanah kepada pekerja dan modal 

dari pengelola” Sedangkan Muzara’ah ialah” pekerja mengelolah tanah dengan 

sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.
15

  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari Muzara’ah ialah mengelola 

tanah (orang lain) diantaranya adalah sawah atau ladang dengan imbalan 

sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya 

pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Mukhabarah ialah 

mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan 

sebagian hasilnya (1/2, 1/3 atau 1/4). 

Sedangkan biaya pengerjaan dan bibitnya ditanggung oleh orang yang 

mengerjakan.  Menurut  Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa 

mukhabarah ialah pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada pengelola 

dan modal dari pengelola.  Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya 

pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan penjelasan yang berbeda 

tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan 

mukhabarah, yaitu Imam Rafi’i berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan 

ulama yang menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah diantaranya 

Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama 

                                                           
15

 Abdurahman Ghazali, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117 
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dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang 

hasilnya dibagi.
16 

Mukhabarah ialah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan 

penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap
17

.  

Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. 

Perbedaan antara keduanya muzara’ah dengan mukhabarah hanya terletak pada 

bibit tanaman. Jika muzara’ah bibit  tanaman berasal dari pemilik tanah, maka 

dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari pengelola (petani). Pada 

umumnya kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang 

benihnya relatif murah, separti padi, gandum, kacang, dll. Namun tidak 

tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun 

dilakukan kerjasama muzara’ah. Setelah di lihat definisi-definisi di atas, 

dapat  dipahami bahwa mukhabarah dan muzara’ah ada kesamaan dan ada pula 

perbedaan. kesamaanya adalah diantara mukhabarah dan muzara’ah terjadi 

pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada 

orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal 

dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari 

pemilik  tanah, disebut muzara’ah.
18 

       prinsip-prinsip kerjasama atau Mukhabarah ada beberapa prinsip diantaranya  

yaitu:  

1. Perjanjian (’ahdhu)  
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 Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010), hlm 153 
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A. Zainudin, Al-Islam, 2 ( Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 26 
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2. Persetujuan  

3. Perikatan (’aqdhu) 

  Dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi: 

 

                       

                    

       

  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
19

 

  

 Dan dijelaskan juga didalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                       

 

Artinya:hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. 
20
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Departemen Agama RI,AL-Qur’an dan Terjemahannya,(Semarang:CV.Toha 

Putra,1989), hlm.70 
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C. Dasar Hukum Mukhabarah  

Ayat Al-Qur’an Surat zukhruf ayat 32 

 

                        

                         

       

 

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari 

apa yang mereka kumpulkan.
21

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi 

pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah 

mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara 

bersinambuga membagi-mbagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat 

bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalu penetapan 

hukum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami 
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baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana 

kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya 

sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, 

kekuatan dan lain-lain atas sebagian yag lain peninggian sebagian derajat agar 

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka 

dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 أََفَرأَْيُتْم َما َتْحُرُثونَ 

Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. 

اِرُعونَ أَأَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه  . أَْم َنْحُن الزَّ  

 

Artinya: Kamukah yang  menumbuhkannya atau kamikah yang 

menumbuhkannya?(QS. Al-Waqi’ah ayat 63-64).
22

 

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa,beritahukanlah padaku tentang tanaman 

yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang 

menumbuhkannya, maksudnya apakah kamu yang menmbuatnya menjadi 

tanaman yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu. 

َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِف اْْلَْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن َفْضِل 
 اللَّهِ 
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Artinya: orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah. (QS. Al-Muzzamil Ayat 20).
23

 

  Ayat di atas agar umat manusia menuntun untuk menelusuri jalan Allah. Ini 

boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah 

ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya 

manusia bersikap moderat. Agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT 

yang bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang 

yang berjalan di muka bumi berpergian untuk meningglakn tempat tinggalnya, 

untuk mencari sebagian karunia Allah baik keuntungan perniagaan atau 

perolehan ilmu. 

 Dalil pendapat yang membolehkan akad Mukhabarah antara lain:  

1.  Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan,  

tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara Syar’I karena factor 

ketidak jelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang 

melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua 

maka Syari’at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sediktpun.  

2. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi khaibar sejak beliau 

menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu 

Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, 

saat kemudian Umar RA mengusir meraka keluar dari khaibar. Dan itu semua 

dilakukan sepengetahuan para sahabat.  

Adapun dasar hukum dari Mukhabarah adalah sebagai berikut: 
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ا ُنْكِرىااْلَْرَض َعلَى اَنَّ لََنا  ااَْكَثَرْاالَْنَصاِر َحْقالً َفُكنَّ َعْن َراِفِع ْبِن َخِدْيِج َقاَل ُكنَّ

ا أَْخَرَجْت َهِذِه َولَْم ُتْخِرْج َهِذِه َفَنَهاَناَعْن َذلِكَ َهِذِه َفُرَبمَ   

 

Artinya: “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang 

paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami 

persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk 

mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil 

baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah 

SAW. Melarang paroan dengan cara demikian” (H.R. Bukhari).
24

 

 

 

ِبيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَمَل أَْهَل َخْيَبَر ِبَشْرِط َماَيْخُرُج ِمْنَها  َعْن ِاْبِن ُعَمَراَنَّ النَّ

  ( ِمْن َثَمٍر اَْوَزْرعٍ  رواه مسلم(   

Artinya:“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhna Nabi SAW. Telah 

memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh 

mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari 

penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun 

(palawija)” (H.R Muslim)
25

 

 

 

 

D. Rukun dan Syarat Mukhabarah  

 Para Ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat 
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 Al-Asqalani, Bulughul Maram (Jakarta : Gema Insani, 2013 ), hal. 390 
25
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dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan 

kerjasama ini menjadi rusak. Rukun-rukunnya adalah: akad, yaitu Ijab dan 

Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci 

yaitu: 

1). Tanah,  

2). Perbuatan pekerja,  

3). Modal,  

4). Alat-alat untuk menanam.  

5). Ijab dan Qabul
26

 

Adapun syarat-syarat adalah:  

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.  

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya 

penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.  

3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:  

a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika   

akad).  

b) Hasil adalah milik bersama.  

c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.  

d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.  

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.  

4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:  

a) Tanah tersebut dapat ditanami.  
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b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.  

5. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.  

Waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam 

tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan 

diatas maka kerjasama dengan system ini diakui keberadaannya dalam 

hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan 

dapat membantu pihak yang melaksanakannya.
27

 

 

E. Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Hukum Islam  

Hak dan Kewajiban pemilik sawah Pemilik tanah dalam perjanjian hasil 

berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen 

sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
28

 

 Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga bagian di mana satu bagian bagi 

pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang 

menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung 

penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya 

selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan 

kewajiban penggarap. Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal 

perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh sebahagian dari tanah garapnya 

sebagian imbalan jasanya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat 
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pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap, kewajiban tersebut yaitu 

memelihara atau mengerjakan tanah persawahan tesebut secara baik dan teratur 

sebagaimana seorang pemilik sendiri. 

 Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakannya tanah tersebut secara 

baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikannya kepada 

pemilik tanah sesuai ditegaskan dalam pasal 10 Undang- Undang No. 2 Tahun 

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian,
29

  

Akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik 

seperti ia mandapatkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, 

bahwa penggarap bekewajiban mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan 

baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi 

dapat dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik Dalam keadaan 

tidak merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat. 

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam 

suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak 

menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak manjadi 

hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam metode 

hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada 

perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang 

lain untuk saling menghormati. Namun demikian, secara umum pengertian hak 

adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 
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ditunaikan atau dilaksanakan. Dalam kamus terdapat banyak pengertian dan kata 

hak, salah satu dari kata “hak”.  

1. Menurut sebahagian para ulama Muta’akhirin: “hak adalah sesuatu 

hukum yang telah ditetepkan secara syara”. 

2. Menurut Syekh Ali al-Khafiki (asal Mesir) “Hak adalah kemaslahatan 

yang diperoleh secara syara”. 

3. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqhi Yordaniyah asal Suria):  

    “Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ sesuatu  

      kekuasaan atau taklif”. 
30

 

4. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqhi mazhab Hanafi): “Hak adalah suatu 

kekhususan yang terlindungi”. 

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan 

oleh pemilik dan penggarap sawah karena adanya perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak kadar minimum dan maksimum 

bagian yang diterima oleh keduanya harus ditetapkan sebelum tanah 

diolah oleh penggarap.       

          Dengan demikian pemilik tanah berhak memperoleh sebahagian 

dari hasil penggarapan sawahya pada saat dilakukannya panen yang 

sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama, dan 

kewajiban itu telah ditegaskan Adzalur Rahman, Undang-Undang No.2 

Tahun 1960. Undang-Undang tersebut menimbang bahwa perlu 
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diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah 

dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan 

penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula 

kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan 

menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan 

maupun pemilik;dan itu semua diterapkan demi untuk menjaga agar 

penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta 

sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah swt dalam 

surah Al- Baqarah ayat 188 sebagai berikut:  

 

                         

                    

 

 

Terjemahnya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 

kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. 
31

 

 

 

Sahih menurut Hanafiyah 
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Menurut ulama Hanafiyah, hukum mukhabarah  adalah sebagai 

berikut : 

1.  Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. 

2.  Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 

3.  Hasil yang diperoleh dibgikan berdasarkan kesepakatan pada waktu akad. 

4. Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan bersama, 

 hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan  maka  

penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga 

tanaman.
32

 

Fasid menurut Hanafiyah 

Telah disinggung bahwa ulama syafi’iyah melarang akad tersebut, jika 

benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai mushaqah. Begitu pula 

jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana 

dalam mushaqah.
33

 

 

F. Jenis-Jenis Kerjasama Dalam Pertanian 

 

1. Musaqah  

Musaqah meliputi pengertian,  yaitu seseorang bekerja pada pohon 

tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya 

mendatangkan kemaslahatan dan medapatkan bagian tertentu dari hasil yang 

diurus sebagai imbalan. Menurut istilah, al-musaqah didefinisikan sebagai 
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akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya 

adalah buah dari pohon yang diurusnya.
34

 

 Musaqah yaitu menetapkan kepada seorang pekerja kepada 

pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan 

kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu 

boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-

kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad 

perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi’in sepakat 

membolehkannya tanpa ada khilaf lagi. 

Rukun-rukun Musaqah menurut ulama Syafi’iyah ada lima yaitu: 

a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan 

samaran (kinayah), disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak  

b. cukup dengan perbuatan saja.  

c. Pihak- pihak yang disyaratkan bagi orang-orang yang melakukan akad 

dengan akad dengan ahli disyaratkan bagi orang-orang  yang berakad 

dengan ahli atau (mampu) untuk elakukan atau mengelola akad, seperti 

baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.  

d. perkebunan serta seluruh pohon yang berbuah, boleh diparohkan (bagi 

hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang 

buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya. 
35
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e. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti 

satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu 

tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus 

ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap 

f. tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang 

akan menghambat buah atau mengawinkannya.  

g. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan 

bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, sperempat atau ukuran yang 

lainnya. 

 

 

 

2. Muzara’ah 

Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al-

muzara’ah yang berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), 

maksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang pertama adalah makna 

majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.yakni menyewa pekerja 

untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian 

dari hasil tanah itu.
36

 

Muzara’ah, Menurut Hanafiyah,  

rukun muzara’ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan 

pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara’ah menurut 

Hanafiah ada empat, yaitu:  
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1) tanah,
37

 

2) perbuatan pekerja,  

3) modal dan  

4) alat-alat untuk menanan.  

Adapun syarat-syaratnya adalah:  

a. Syarat yang bertalian dengan ’aqidain, yaitu harus berakal.  

b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya 

 penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 

c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; 

a. bagian masing-masing para pihak harus disebutkan jumlahnya   

persentasenya ketika akad, 

b. hasil adalah milik bersama,  

c.    bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang 

sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil 

 bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah,  

d. bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,  

e. tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang lain. 

d. Yang behubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;  

a) tanah tersebut dapat ditanami,  

b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.  

e. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah;  

a) waktunya telah ditentukan,  
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b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, 

seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung 

teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), 
38

 

c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut 

 kebiasaan.  

f. Yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat tersebut disyaratkan 

berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. 

3. Mukhabarah 

Sebagian ulama berpendapat bahwa Mukhabarah dan Muzara’ah 

memilki arti yang sama namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa 

Mukhabarah dan Muzara’ah memilki arti yang berbeda. Mukhabarah 

adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan 

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen.
39

  

Mukhabarah seringkali diindentikkan dengan Muzara’ah. Diantara 

keduana terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. 

Mukhabarah  : Benih dari penggarap.  

Muzara’ah  : Benih dari pemilik lahan 

                                                           
38

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fiqh Muamalah ( Jakarta Timur : 

Prenada Media Gruop 2019 
39

 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari’ah (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama 2013) hlm.531 
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Rukun-rukunnya adalah: akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik 

dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu:  

1). Tanah,  

2). Perbuatan pekerja,  

3). Modal,  

4). Alat-alat untuk menanam.  

Adapun syarat-syarat adalah:  

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.  

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya 

penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.  

3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:  

a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika 

akad).  

b) Hasil adalah milik bersama.  

c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.  

d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.  

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.  

4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:  

a) Tanah tersebut dapat ditanami.  

b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.  

5. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah. 

Waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam 

tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan 



54 
 

 
 

diatas maka kerjasama dengan system ini diakui keberadaannya dalam 

hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan 

dapat membantu pihak yang melaksanakannya.
40

 

 

G.  Hukum Mukhabarah 

Akad mukhabarah diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi Saw,yang 

artinya: “Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk 

Khaibar agar ditanami dan diperlihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan 

diberi sebagian hasilnya.”(HR Muslim dari Ibnu Umar ra.) 

Sahih menurut Hanafiyah 

Menurut ulama Hanafiyah, hukum mukhabarah maupun  adalah 

sebagai berikut : 

1.  Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. 

2.  modal atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 

3.  Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada waktu akad. 

4. Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan bersama, 

 hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan  maka 

penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga 

tanaman. 

 

Fasid menurut Hanafiyah 

                                                           
      

40
 Agus Ruswandi, Bahan Ajar Al-Islam III ( jakarta :Agus Ruswandi 2015 ) hlm. 23 
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    Telah disinggung bahwa ulama syafi’iyah melarang akad tersebut, jika   

benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai mushaqah.  

Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana 

dalam mushaqah.
41

 

 

H. Beberapa hal yang menyebabkan Mukhabarah habis. 

1. Habis masanya. 

2. Salah seorang yang berakad meninggal. 

3. adanya unsur.  Menurut ulama Hanafiah, diantara unsur yang menyebabkan 

batalnya akad, antara lain :
42

 

a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. 

b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah. 

 

I. Hikmah Mukhabarah 

 Disyaratkannya mukhabarah karena dapat mendatangkan hikmah 

yang  besar,baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Diantara 

hikmahnya 

1. 1.Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua 

belah  pihak. 

2. Terjalinnya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang 

kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap. 

                                                           
41

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010). hlm 154 
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,.......hlm 155 
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3. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang 

yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan lain- lain  

4. Terhindar dari praktik penipuan da pemerasa karena dalam akad 

Mukhabarah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

oleh kedua belah pihak. 

5. Turut menciptakan pemerataan pendapata dan peningkatan 

kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar pada pihak aghniya 

(orang kaya)  

6. mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Yang termasuk perbuatan ibadah. 

 

Dari pembahasan ini manfaat dari muzara’ah dan mukhabarah 

adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga 

tanah dan binatang dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang 

dapat 

 

 membiayai kebutuhan. sehari-hari. Yang mana pembagian hasilnya 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
43

 

   Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal hal lainnya yang 

bersifat teknis disesuaikan dengan Syirkah yaitu konsep bekerjasama dalam 

upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan 

bisa saling menguntungkan.  

    

 

                                                           
43

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,.......hlm 156 



57 
 

 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis dan Keadaan Wilayah 

Desa Lawang Agung adalah desa yang terletak di Kecamatan Mulak 

Kabupaten Lahat, Memiliki luas wilayah 12.1444 Ha. Desa ini terletak pada 103 

351-103431 BT dan 41-3 551 LS, Pada ketinggian 600-1400 m diatas 

permukaan laut, Desa  ini merupakan daerah perbukitan atau tropis. Mayoritas 

penduduk di desa ini merupakan suku melayu. 

 

Adapun batas-batas wilayah Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 

Kabupaten Lahat adalah: 

Sebelah Timur : Desa Tanah Abang  

Sebelah Barat : Desa Mengkenang  

 

Menurut pengguna lahan, seluas 40 hektar adalah lahan perkebunan, seluas 

60 hektar adalah pertanian padi. 

 

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 

Berdasarkan Angka proyeksi dari sensus penduduk 2019,  penduduk Desa 

Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten lahat pada tahun 2019 

berjumlah1.500 jiwa, terdiri dari Laki-laki 700 dan 800 perempuan. 

 

 

4
4

1 
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Tabel 3.1 

Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Jumlah Penduduk 

Kabupaten Lahat 2019 

 

 

No 

 

Jangka Usia 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki Perempuan 

1. Balita 100 Orang 100 Orang 

2. Anak- anak 150 Orang 150 Orang 

3. Remaja 20 Orang 30 Orang 

4. Dewasa 370 Orang 550 Orang 

5. Lansia  15  Orang 15 Orang 

 Jumlah 655 Orang 845 Orang 

 Total 1,500 orang  

Sumber: Kepala Desa Lawang Agung, Kecamatan Mulak Ulu. 

 

Dilihat dari kelompok umur, struktur penduduk di Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabuaten Lahat di domisili oleh orang dewasa. 

Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Desa Lawang Agung Kecamatan 

Mulak Ulu Kabupaten Lahat sebanyak 700 keluarga yang sangat miskin 600, 

sedngkan yang miskin sebanyak 100 keluarga  dan untuk lebih jelasnya silahkan 

lihat tabel dibawah ini: 
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Tabel II 3.2 

Angka Kemiskinan di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 

Kabupaten Lahat 2019 

 

NO Angka Kemiskinan Keterangan 

1. Sangat Miskin 600 Kk 

2. Miskin 100 Kk 

3. Sejahtera 700 Kk 

4. Kaya 80 Kk 

5. Sangat kaya 20 Kk 

Sumber: Kepla Desa Lawang Agung, Kecamatan.Mulak Ulu. 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mayoritas masyarakat setempat 

berstatus sejahtera dan masyarakat miskin juga banyak disini.  

Mayoritas penduduk desa ini bermata pencahrian sebagai petani. Pada 

umumnya, penduduk bertanam padi, kopi dan durian sebagai komiditi 

andalan.Selain itu ada juga beberapa penduduk yang bertanam lada. 

 

C. Keadaan Sosial masyarakat Setempat 

Sosial  masyarakat  meliputi bidang, pendidikan, kesehatan, dan 

keagamaan. 
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Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dari 1.500 jiwa penduduk 

masyarakat setempat, sebanyak 100 orang berpendidikan sarjana, 400orang 

tamatan SMA,100 orang merupakan tamatan SMP, dan 300 jiwa SD. 

Tabel III 3.3 

Jumlah Masyarakat Desa Lawang Agung Yang Berpendidikan 

Tahun 2019 

No Data Sekolah Keterangan 

1. Taman Kanak  80 Orang 

2. Sekolah Dasar 90 Orang 

3. Sekolah Menengah Pertama 200 Orang 

4. Sekolah Menengah Aatas 300 Orang 

5. Perguruan tinggi S1 90Orang 

6. Perguruan Tinggi  S2 0 Orang 

 JUMLAH 760 Orang 

Sumber: Kepala Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 

 

Di desa ini hanya ada 2 prasarana sekolah, yaitu SD dan TK. 

Mayoritas masyarakat desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 

Kabupaten Lahat bermata pencahrian sebagai petani, ada 150 orang sebagai 

PNS dan3 Tentara. sampai dengan tahun 2019 Desa Lawang Agung 

memiliki 4 bidan desa, sedangkan puskesmas berjarak 20 km dan RSUD 

Kabupaten berjarak 80 km dari desa dan jumlah warga yang sakit pertahun 

mencapai 200 orang. 
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Tabel IV 3.4 

Jumlah Masyarakat Desa Lawang Agung Dilihat Dari 

Kesehatan Pertahun 

 

NO Uraian Keterangan 

1. Sakit Ringan 200 Orang 

2. Sakit Sedang 150 Orang 

3. Sakit Berat 50 Orang 

 Jumlah 400 Orang 

                Sumber: Kepala Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu 2019 

 

Di bidang Keagamaan, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan 

keagamaan, di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten 

Lahat sampai dengan tahun 2019 hanya berdiri 2 masjid dan mayoritas 

warga Desa Lawang Agung beragama Islam. 

 

T abel 3.5 

Daftar Nama Penggarap 

 

 

No NAMA ALAMAT STATUS 
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1 Delsi Lawang Agung Penggarap 

2 Surai Lawang Agung Penggarap 

3 Indang Lawang Agung Penggarap 

4 Yupa Lawang Agung Penggarap 

5 Rita Lawang Agung Penggarap 

6 Yuna Lawang Agung Penggarap 

7 Wira Lawang Agung Penggarap 

8 Widia Lawang Agung Penggarap 

9 Asta Lawang Agung Penggarap 

10 Susi Lawang Agung Penggarap 

11 Anto Lawang Agung Penggarap 

12 Pubi Lawang Agung Penggarap 

13 Tanti Lawang Agung Penggarap 

    Sumber: Hasil Wawancara 2019 

 

Tabel 3.6 

Daftar Nama Pemilik Lahan 

 

No NAMA ALAMAT STATUS 

1 Dahlia Lawang Agung Pemilik lahan 

2 Mei Lawang Agung Pemilik lahan 

3 Lius Lawang Agung Pemilik lahan 

4 Ilit Lawang Agung Pemilik lahan 
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5 Astan Lawang Agung Pemilik lahan 

6 Firman Lawang Agung Pemilik lahan 

7 Jumit Lawang Agung Pemilik lahan 

8 Bande Lawang Agung Pemilik lahan 

9 Lena Lawang Agung Pemilik lahan 

10 Mar Lawang Agung Pemilik lahan 

11 Lindi Lawang Agung Pemilik lahan 

12 Ursal Lawang Agung Pemilik lahan 

Sumber: Hasil Wawancara 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

  Dalam penelitian ini  penulis hanya bisa mendapatkan beberapa anggota 

masyarakat yang melakukan bagi hasil penggarapan sawah yang bersedia 

untuk di wawancarai, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang 

melakukan bagi hasil bersedia untuk di wawancarai. 

 

1. Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan 

Mulak  Ulu Kabupaten Lahat 

a. Perjanjian/Akad 

Delsi selaku penggarap mengemukakan bahwa: 

” perjanjian yang kami lakukan adalah penggarap dan pemilik modal 

sama-sama mendengarkan perjanjian dimana dalam perjanjian itu 

terdapat yang menanggung bibit, pupuk, dan biaya lainnya di tanggung 

oleh penggarap dan apabila sudah panen padi tersebut di kumpulkan baru 

hasilnya nanti di bagi dua .
44

 

 

Sedangkan Menurut  Dahlia selaku pemilik tanah, “kesepakatan 

yang kami lakukan yaitu  perjanjain kami tidak dengan tertulis malainkan 

dengan lisan saja atas dasar kepercayaan dan yang menanggung biaya, 

pupuk, bibit, dan lain sebagainnya itu di tanggung oleh penggarap  

 

                                                           
               

44
 Wawancara Kepada Ibu Delsi tanggal 6 April 2019 
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sedangkan kami yang memiliki tanah sekedar membantu dan 

mengontrol keadaan padi tersebut “.
45

 

 

Menurut Jumit selaku pemilik sawah menjelaskan: 

“kami berhadapan antara pemilik lahan dan penggarap menjelaskan 

bagaimana ketentuan kesepakatan bagi hasil sawah tersebut dimana 

ketentuanya adalah kesepakatan dilakukan dengan lisan tidak dengan 

tertulis kemudian modal seperti bibit, makan, pemeliharaan dan pupuk di 

tanggung oleh penggarap. Dan untuk pembagian hasil sudah di tentukan 

berdasarkan kesepakatan hasilnya di bagi”.
46

 

 

 

 Sedangkan yang di ungkapkan oleh Wira selaku penggarap sawah, 

“pemilik lahan menyerahkan lahannya kemudian modal dan pemeliharaan 

pupuk dan sebagainya di tanggung oleh penggarap dan hasil dari panen 

nanti di bagi berdasarkan kesepakatan”.
47

 

Sedangkan menurut widia selaku penggarap, kesepakatan yang 

dilakukan adalah pemilik lahan dan penggarap melakukan kesepakatan akan 

tetapi kesepakatan tersebut di lakukan dengan ucapan saja tidak dengan 

tertulis kemudian masalah biaya, bibit dan pemeliharaan, pupuk dan 

sebagainya di tanggung penggarap pemilik lahan memberikan lahannya 

dalam keadaan kosong tidak ada apa-apa lalu masalah hasilnya nanti di bagi 

dua sesuai kesepakatan. Akan tetapi setelah mendekati panen pemilik lahan 

mementukan bagiannya shingga bagianya lebih besar daripada penggarap”. 

                                                           
45

 Wawancara Kepada Ibu  Dahli tanggal 5 Apil 2019 
46

 Wawancara Kepada Ibu Jumit tanggal 17 April 2019 
47

 Wawancara Kepada Bapak Wira tanggal 15 April 2019 
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 Menurut Bapak Mena’ir selaku pemilik lahan mengatakan bahwa 

cara mereka melakukan kesepakatan adalah: 

“kami melakukan perjanjian dengan cara lisan saja kami saling  percaya 

setelah itu kami langsung membicarakan siapa yang menanggung bibit dan 

dan biaya  setelah itu kami membuat kesepakatan bahwa yang menggung 

bibit yaitu si pengelola, dan kemudian hasilnya nanti di bagi dua”. 

 

b. Sistem  Bagi Hasil penggarapan Sawah Di Desa Lawang Agung 

Wawancara kepada ibu Mei selaku pemilik Lahan ia mengatakan 

bahwa sistem bagi hasil penggarapan sawah yang ia lakukan yaitu dia 

selaku pemilik lahan memeberikan lahanya kepada pengelola kemudian 

pengelola menggarapnya dan hasilnya nanti di bagi.
48

 

Sedangkan wawancara menurut Surai selaku penggarap ia 

mengungkapkan bahwa “sistem bagi hasilnya dimana saya sebagai 

penggarap langsung mengambil lahan yang di berikan pemilik lahan dan  

langsung menggarapnya  kemudian apabila sudah panen nanti hasilnya di 

bagi dua sesuai kesepakatan”.
49

 

Akan tetapi kenyataannya berbeda ternyata si pemilik lahan tidak 

melakukan bagi hasil berdasarkan kesepakatan karena si pemilik lahan 

mengatakan bahwa ia yang memiliki lahan sehingga kami merasa tidak 

enak dan mengalami kerugian. 

                                                           
  

48
 Wawancara Keada Ibu Mei tanggal 7 April 2019 
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 Wawancara Kepada Ibu Surai tanggal 9 April 2019 
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Menurut Lius selaku pemilik tanah mengemukakan bahwa sistem bagi 

hasilnya adalah dia memberikan lahanya kepada penggarap lalu penggarap 

mengelolahnya dan apabila sudah panen nanti hasilnya dibagi.
50

 

Menurut Indang selaku penggarap mengatakan bahwa “sistem bagi 

hasilnya adalah apabila lahan tersebut sudah menghasilakn padi/panen maka 

hasilnya di bagi dua. Akan tetapi pemilik lahan ini ketika mau mendekati 

panen dia mengambil dan menentukan bagian lebih awal dan bagianya lebih 

besar dari kami yang menggarap sehingga kami merasa agak kurang enak 

dan merasa rugi tenaga dan lain”.
51

 

1. Pendapat Masyarakat mengenai adanya Sistem Bagi Hasil 

Wawancara dengan Ilit selaku pemilik tanah ia mengatakan 

bahwa “dengan adanya sistem bagi hasil penggarapan sawah ini saya 

bisa lumayan santai bisa menjaga anak-anak saya yang masih kecil 

dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun saya tidak 

mengerjakannya  tetapi kami masih bisa menghasilkan beras tanpa 

harus kami yang melakukannya”.
52

 

Sedangkan wawancara dengan ibu Yupa selaku penggarap 

mengatakan bahwa “dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun 

lahan/sawahnya bukan milik kami akan tetepi kami agak merasa 

terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini sehingga juga kami tidak 

                                                           
50

 Wawancara Kepada Bapak Lius tanggal  11 April 2019 
51

 Wawancara Kepada Bapak Indang tanggal 15 April 2019 
52

 Wawancara Kepada Ibu Ilit tanggal 18 April 2019 
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perlu memberi beras selama beberapa bulan  walaupun kadang kadang 

ada kendala sedikit. 

2.     Alasan Masyarakat melakukan bagi hasil penggarapan sawah”.  
53

 

Menurut Astan selaku pemilik lahan alasan dia memberikan 

sawahnya adalah “karena dia mempunyai kesibukan lain karena dia 

juga mempunyai pertanian cabe sehingga dia tidak bisa menggarap 

sawahnya. Dan apabila sawah kami ini di suruh orang untuk 

menggarapnya agar kami masih tetap memperoleh padi/beras 

walaupun kami tidak menggarapnya”.
54

 

Menurut Firman selaku pemilik lahan alasan melakukan bagi 

hasil adalah” 

“karena saya berbisnis/jualan maka saya tidak sempat untuk 

menggarap sawah kami maka dari itu sawah kami, kami suruh orang 

untuk mengolahnya karena kalau sawah itu tidak di garap rugi, maka 

dari itu kami suruh orang untuk mengolahnya. Dimana hasilnya 

nanti dapat kami bagi. Sehingga kami mendapatkan penghasilan”.
55

 

 Sedangkan menurut ibu Rita selaku penggarap” mengatakan 

alasan melakukan bagi hasil adalah karena anaknya banyak dan 

anaknya masih ada yang sekolah jadi masih sangat membutuhkan 

padi karena dangan adanya beras dia agak sedikit terbantu”.
56
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 Wawancara Kepada Ibu Yupa tanggal 20 April 2019 
54

 Wawancara kepada Bapak Astan tanggal 12 April 2019 
55

 Wawancara Kepada Bapak Firman tanggal 9 April 2019 
56

 Wawancara Kepada Ibu Rita tanggal 10 April 2019 
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Menurut ibu yuna selaku penggarap mengatakan” alasan dia 

melakukan bagi hasil adalah karena saya tidak punya sawah sendiri 

jadi terpaksa saya mengarap sawah orang akan tetapi dengan 

menggarap sawah terebut kami dapat padi”.
57

 

Berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan penelitian 

dilapangan tersebut dapat dipahami bahwa alasan masyarakat desa 

Lawang Agung Kecamatan mulak ulu melakukan bagi hasil adalah 

pemilik sawah banyak mempunyai kesibukan dan kepentingan, tidak 

mempunyai waktu untuk menggarapnya, sedangkan alasan penggarap 

melakukan bagi hasil  di karenakan menambah perekonomian, 

anggota keluarga tidak ada yang mempunyai pekerjaan tetap jadi 

penghasilanya tidak menentu. 

       3.    Keuntungan Masyarakat Melakukan Bagi Hasil penggarapan sawah 

Menurut Bande selaku pemilik tanah keuntungan melakukan  

bagi hasil adalah: 

“dengan bagi hasil walaupun tidak mengerjakan sawahnya dia masih 

tetap mendapatkan beras sehingga dia tidak perlu membeli beras lagi 

dan uang banyak untuk kebutuhan lain bukan hanya untuk membeli 

beras saja kata pak bande”.
58

 

Sedangkan menurut ibuk Asta selaku penggarap mengatakan   

bahwa”keuntungan bagi hasil penggarapan sawah adalah bisa 

                                                           
57

 Wawancara Kepada Ibu Yuna tanggal 18 April 2019 
58

 Wawancara Kepada Bapak Bande tanggal 18 April 2019 
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membantu ekonomi soalnya banyak keperluan yang perlu di biayai 

dengan melakukan bagi hasil kami bisa mendapatkan beras dan kami 

juga bisa ringan dan tidak perlu membeli beras lagi.
59

 

Lena sebagai pemilik tanah mengatakan bahwa dia sudah cukup 

lama melakukan sistem bagi hasil ini semenjak dia berkeluarga dia 

sudah memberikan sawahnya kepada orang untuk di garap.
60

 

Sedangkan menurut Susi selaku penggarap dia mengatakan 

bahwa “saya sudah lama sekali melakukan bagi hasil ini karena saya 

sangat membutuhkan pekerjaan sampingan karena saya punya anak 

banyak jadi biaya itu harus nambah dengan adanya bagi hasil ini saya 

lumayan terbantu”.
61

 

 4.    Kendala masyarakat dalam Menjalani Bagi Hasil Penggarapan Sawah 

Menurut Mar Selaku pemilik tanah mengungkapkan kendala dia 

dalam melakukan bagi hasil penggarapan sawah ini tidak ada.
62

 

Sedangkan menurut Anto kendala yang ia alami adalah “saya 

selaku penggarap dalam pembagian hasil merasa agak tidak enak 

kepada pemilik lahan karena pemilik lahan tersebut selalu mengambil 

bagian yang lebih awal bagiannya lebih besar daripada bagian dia itulah 

kendala yang saya alami”.
63
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Wawancara kepada  Bapak Lindi  selaku pemilik lahan mengenai 

lama mereka melakukan bagi hasil tersebut. 

 

“Dia mengatakan bahwa  lamanya mereka yang menggarap tidak di 

tentukan karena mereka biasanya menggarap sawah itu dengan waktu 

bertahun-tahun.
64

 

 

Sedangkan menurut Pubi selaku penggarap” mengatakan dia sangat 

membutuhkan sawah itu karena untuk membantu perekonomian keluarga 

jadi dia meggarap sawah itu dengan waktu yang cukup lama sehingga 

tidak tentu kapan lamanya”. 
65

  

5. Pendapat Masyarakat Rugi/Tidak melakukan Bagi Hasil Penggarapan  

Sawah 

Setelah penulis wawancarai mengenai rugi masyarakat megatakan 

bahwa: 

Menurut Ursal selaku pemilik lahan mengatakan ”sebenarnya kalau  

berbicara tentang rugi pasti rugi karena kalau yang namanya bagi hasil 

pasti hasilnya di bagi dua coba kalau menggarap sendiri pasti tidak akan 

rugi maka kalau menggarap sendiri hasilnya bisa dinikmati sendiri”.
66

 

Sedangkan menurut Tanti selaku penggarap ia mengatakan “bahwa  

sebenarnya kalau bagi hasil ini menurut kesepakatan pasti kami tidak rugi 

akan tetapi bagi hasil yang kami alami sekarang ini berbeda dimana 

pemilik lahan menetukan hasil lebih dulu yang lebih besar sehingga 
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penghasilan kami kurang padahal yang menanggung bibit dan sebagainya 

itu kami di situlah kami merasa agak rugi”. 
67

 

Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata masyarakat 

Desa Lawang Agung kondisi ekonominya kurang , maka dari itu mereka 

melakukan bagi hasil penggarapan sawah agar mereka bisa mencukupi 

kebutuhan hidup. Akan tetapi bagi hasil dan perjanjian mereka  belum 

sesuai menurut islam . karena di dalam bagi hasil mereka belum ada 

primsip keadilannya sehingga masyarakat ada yang  mengeluh, dan 

perjanjiannya juga mereka tidak secara tertulis sehingga mereka tidak 

punya bukti ketika salah satu dari mereka melakukan ketidak adilan 

terhadap bagi hasil yang mereka lakukan. 

 

2.    Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan 

Sawah di    Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat 

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada 

timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan 

aktifitas kehidupanya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia 

lainya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara 

manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang 

muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadist, namun 

apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam alQura’an 

maupun Hadist, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi 
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landasan atau rujukan yaitu Ijmak (Konsensus), Qiyas (analogi), Istihsian 

(Kibijakan Hukum), Mashlahah (Kemaslahatan), Urf (Adat Kebiasaan), 

Istishab (Kelangsungan Hukum) dan fatwa Nabi SAW Syar‟u man qoblana 

(hukum agama samawi terdahulu). Ilmu yang mempelajari tentang 

muamalah dalam Islam adalah Ilmu Fiqih. Dalam menentukan suatu hukum 

tertentu, Ilmu Fiqih menggunakan sumber-sumber hukum Islam tersebut di 

atas. Oleh karena itu dalam ber-muamalah dapat merujuk sumber-sumber 

hukum Islam di atas salah satunya menggunakan , urf yaitu suatu adat 

kebiasaan dalam suatu masyarakat.  Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat 

dijadikan sebagai hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih “al-

Adalah Muhakkamah”. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa „urf semacam 

ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli 

hukum dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi‟iyah menggunaka „Urf 

sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Dalam hukum muamalah telah 

dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas 

manusia itu sendiri. Praktek mukhabarah yang ada di Desa Lawang Agung 

adalah termasuk muamalah karena di dalam mukhabarah terdapat hal-hal 

yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana 

dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk 

melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (aqidain) 

tersebut. Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang mukhabarah telah di jelaskan, 

seperti akad, bagi hasil. Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan 

analisis terhadap praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh 
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masyarakat Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat 

ditinjau Dari Hukum Islam.  

1. Akad Mukhabarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, 

kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau 

lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama mukhabarah 

tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan 

persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama mukhabarah, 

yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani pengarap. 

Rata-rata masyarakat Desa Lawang Agung adalah petani, oleh karena itu 

tidak heran apabila masyarakat Desa Lawang Agung melakukan Praktik 

mukhabarah. Dalam melakukan praktik mukhabarah tersebut harus ada 

pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad 

perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi 

objek dari mukhabarah tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan 

peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen. Seperti 

yang dijelaskan oleh Abdul Sami al-Mishri, Ulama telah menuliskan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad: 

a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.  

b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas 

dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan 

pada kedua belah pihak.  

c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang 

dilakukan di atsanya.  
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d. Dapat diserah terimakan.  

Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam 

mukhabarah bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban 

adalah rukun mukhabarah itu sendiri. Sedangkan rukun 

mukhabarah adalah Aqad yaitu adanya ijab dan qabul atau serah 

terima. Dalam mukhabarah akad tersebut meliputi modal dan 

pembagian hasil panenan. Modal  dalam praktik mukhabarah 

yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan 

untuk menanam. Orang yang melakukan akad (aqidain) dalam 

Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan 

perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan 

adalah maksud dan tujuanya. Akad yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Lawang Agung adalah secara lisan tanpa ada 

bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi. Meskipun demikian 

secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut 

terdapat asas keridhoan. Masyarakat Desa Lawang Agung pada 

saat melakukan akad telah jelas tujuanya yaitu untuk 

memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan 

tenaganya (petani penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah 

satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat 

Desa Lawang Agung yang melakukan akad mukhabarah adalah 

benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad 
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yang dilakukan masyarakat Desa Lawang Agung tersebut sudah 

memenuhi syarat dalam hukum Islam.  

2.  Modal Hal yang ada dalam akad praktek mukhabarah salah satunya adalah 

modal. Modal dalam praktik mukhabarah adalah berupa tanah dari pemilik 

sawah atau ladang, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam 

Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa  modal tersebut benar-

benar kepemilikannya. Melihat hal demikian, modal yang ada dalam praktik 

mukhabarah di Desa Lawang adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik tanah 

dan petani penggarap. Seperti halnya tanah yang akan ditanami jelas batas-

batasnya dan tanah tersebut dapat ditanami. Berkaitan dengan modal, Imam 

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa 

apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilk lahan 

sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap 

maka akad mukhabarah tersebut adalah sah. Dalam praktek mukhabarah 

kedua belah pihak (aqidain) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena 

pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian 

yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. 

Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan 

ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh 

petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal 

benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syeikh al-Banjuri bahwa pemilik 

lahan hanya menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap, 

sedangkan modal pertanian dari pengelola atau petani penggarap. Praktik 
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bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang 

Agung adalah bahwa benih, peralatan pertanian dan perbuatan pekerja serta 

biaya penggarapan sawah adalah sepenuhnya berasal dari petani penggarap, 

sedang lahan atau sawah adalah dari pemilik tanah. Melihat realita 

mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang Agung dilihat 

dari segi modal dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam dan akad yang 

demikian adalah sah. Karena dalam melakukan praktek mukhabarah 

tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.  

3. Jangka waktu perjanjian Syarat yang berkaitan dengan mukhabarah adalah 

jangka waktu perjanjian penggarapan. Waktu dalam perjanjian tersebut yang 

berkaitan dengan waktu yaitu:  

a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penggarapan 

sawah atau ladang ditentukan masa waktunya misalkan 3 sampai 

4 kali panen atau 1 sampai 2 tahun tergantung pada kesepakatan.  

b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang 

dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan 

(tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan 

setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu paling sedikit 

dalam perjanjian pertanian ini sampai satu kali panen. 

c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut 

kebiasaan.  

d. Jangka waktu atau masa perjanjian tersebut terjadi selama-

lamanya. Artinya dalam akad mukhabarah tidak disebutkan atau 
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dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka hal itu juga sah. 

Dalam perjanjian mukhabarah waktu perjanjiannya bersifat jaiz. 

Artinya ketika salah satu diantara aqidain menginginkan 

mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan, 

karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa 

perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian 

tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, apakah sudah siap 

panen atau belum. Ketika sawah belum panen dan yang 

melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaanya, 

maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari 

pemilik tanah ataupun ahli warisnya dari petani penggarap. 

Jangka waktu dalam praktik mukhabarah yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Lawang Agung secara hukum Islam maupun 

hukum positif belum dikatakan sah karena dalam akadnya antara 

kedua belah pihak (aqidain ) tidak menyatakan secara jelas jangka 

waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut, apakah itu satu 

musim sampai dua musim atau satu tahun sampai dua tahun, akan 

tetapi diantara mereka ada saling percaya, saling rela dan adanya 

kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal. Melihat 

hal diatas maka perjanjian mukhabarah yang berkaitan dengan 

waktu atau masa secara hukum  Islam dapat dikatakan sah karena 

adanya saling percaya dan kebiasaan atau adat serta asas kerelaan.  
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4. Bagi hasil pertanian Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama 

mukhabarah adalah pembagian hasil sawah atau ladang. Bagi hasil 

dalam mukhabarah adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara 

pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah atau 

ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya 

di awal akad. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci 

tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan 

bahwa dalam pembagian hasil panenan harus sesuai dengan akad yang 

disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Adapun 

syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, 

pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan 

para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad. 

Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari 

tanah yang menjadi objek mukhabarah serta tidak boleh dikurangi 

sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti 

halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani 

penggarap ataupun untuk pemilik tanah. Dalam bagi hasil mukhabarah 

terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu 

adanya pemilik sawah, adanya petani penggarap dan adanya sawah atau 

ladang yang akan digarap. Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari 

pemodalan yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil 

panenan tersebut. Pembagian hasil panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Lawang Agung dilakukan dengan sistem mukhabarah 
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yaitu hasil panenan dibagi rata (50 : 50). Akan tetapi di kenyataanya 

berbeda cara pembagianya pemilik tanah mengambil bagian yang lebih 

dulu. Dalam pembagian tersebut dikurangi dari petani penggarap. 

Dengan pembagian yang sedemikian petani penggarap tidak menerima 

berdasarkan kesepakatn dengan alasan karena pemilik tanah sudah 

bermodal tanah. Selain itu, pembagian dengan cara mukhabarah 

tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lawang Agung. 

Hak pemilik tanah dan petani penggarap atas hasil panen tersebut harus 

dipenuhi, yang mana dalam hasil panenan tersebut tidak ada 

pengkhususan terlebih dahulu, seperti dikurangi sekian persen untuk 

benih. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan bagiannya masing masing, 

yang mana bagian pemilik tanah adalah 50% dari panennya, begitu juga 

hak petani penggarap, yaitu 50% dari hasil panenannya tanpa dikurangi 

modal benih. Tetapi kenyataanya berbeda dari sebelumnya pemilik 

lahan menetukan bagian yang lebih awal. 

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik pembagian 

hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang 

Agung secara hukum Islam belum sah karena cara pembagian hasilnya 

tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena dalam bermuamalah 

harus asasnya saling  percaya dan adil satu sama lain, saling 

menuntungkan. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi 

atau kebiasaan (urf) bagi masyarakat Desa Lawang Agung, yang mana 

kerjasama tersebut sering dilakukan dengan cara maro (dalam bahasa 
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Daerah) sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan, 

karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan denga syari’at Islam. 

Akan tetapi dilihat dari undang-undang, pembagian tersebut belum 

memenuhi syarat pembagian hasil. Akan tetapi belum dikatan sah 

dalam undang undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil.  

Dapat penulis menyimpulkan bahwa praktik mukhabarah yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang Agung secara garis besar 

dilihat berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan sah. Akan tetapi ada 

point-point yang belum terpenuhi di dalam mukhabarah tersebut yaitu 

cara pembagian hasil panennya Karena dalam melaksanakannya 

merupakan urf, maka muamalah yang tidak bertentangan dengan 

syari’at Islam adalah boleh. Karena dalam kaidah fiqih disebutkan “al-

“Adatu al-Muhakkamah”, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai 

hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas 

mengenai Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang 

dipraktikan oleh masyarakat Desa Lawang Agung Keamatan Mulak Ulu 

Kabupaten Lahat. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan 

penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, 

tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan 

secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad mukhabarah 

dengan persentase 1/ 2 : 1/ 2 atau dengan persentase 50:50. Biaya 

penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung kedua pengelola. Adapula 

yang pemilik sawah hanya memberikan tanah. Dari hal tersebut semua 

dilakukan karena atas dasar kepercayaan dan saling rela.  

2. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa akad dan praktik mukhabarah kerjasama 

dalam lahan pertanian yang dilakukan di masyarakat Desa Lawang Agung 

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum sesuai menurut Hukum 

Islam dikarenakan praktik bagi hasilnya belum memehuhi syarat dalam 
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mukhabarah dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasil 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Hagi Hasil Penggarapan 

Sawah di Desa Laawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Di 

Tinjau Menurut Hukum Islam penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Kepada Masayarakat Desa Lawang Agung yang melakukan bagi hasil 

sawah hendaknya apabila melakukan akad perjanjian harus ada saksi, 

melakukan perjanjian harus dengan tertulis supaya punya bukti, dan 

jangka waktu berakhirnya akad harus ditentukan biar jelas agar tidak 

terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan bagi hasil harus di perhatikan 

dan di laksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang telah di 

tentukan  Islam. 

2. Kepada pemilik lahan sawah harus melakukan pembagian hasil 

berdasarkan kesepakatan, harus jujur dan adil agar penggarap tidak 

merasakan kerugian. Walaupun pemilik lahan tetapi harus komitmen 

dengan janji tidak boleh membedakan antara pemilik lahan dan penggarap 

,agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Islam Sangat 

mengajurkan kepada umat muslim untuk bekerjasama akan tetapi harus 

berdasarkan syari’at-syari’at Islam yang telah diatur di dalam Al-Qur’an 

dan sunnah.  

6

6 
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