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ABSTRAK 

 

Nama   : Aulia Ramadan 

Nim   : 105251104716 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul skripsi : Tinjauan hukum syariah tentang praktik bagi hasil pada   

pengelolaan lahan oleh penggarap lahan oleh penggarap dengan 

pemilik lahan persawahan.(studi kasus Desa Lalabata Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru 

 

             Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang 

ada di desa Lalabata kec. Tanete Rilau Kabupaten Barru, serta untuk mengetahui 

pandangan syariat islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan di desa Lalabata kecamatanTanete Rilau Kabupaten Barru, dan 

mengetahui faktor yang mendorong masyarakat desa Lalabata melakukan bagi hasil 

pertanian (sawah) dan juga mengetahui pengaruh bagi hasil tersebut terhadap 

pendapatan masyarakat desa Lalabata. 

   Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif, dan data yang digunakan ada 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait, yaitu para petani 

(pengelola)dan pemilik lahan di desa Lalabata kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang 

dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran, maupun dari 

wabsite. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, 

wawancara, langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi. 

   Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di desa Lalabata kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang 

perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari 

kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan di lakasanakan oleh kedua 

belah pihak dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai yang dianjurkan oleh 

syariat islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerja sama adalah 

kondisi desa Lalabata yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang 

mengelola, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk kerja 

sama dengan pengelola atau petani, dan faktor ketidak tahuan terntang pertanian. 

Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada pengelola 

(petani) yang telah bekerja sama dengannya dan memberikan sesuai dengan hasil 

kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para pengelola 

(petani) agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang di amanahkan dan 

disepakati dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik 

lahan. 

 

 

Kata kunci : Bagi Hasil, kerja sama, Syariat islam 

 

 

 



 

 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillah Robil‘alamin, Puji dan Syukur senantiasa beriring dalam 

setiap helanafas atas kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan 

salawat tercurah kepada kekasih Allah SWT, nabiullah Muhammad SAW, para 

sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah dijalan-nya. 

  Dalam usaha penyelesaian skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan, petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa material maupun spiritual, 

untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Kedua orang tua bapak 

Muh yunus dan ibu Nurjannah S.Pd, yang dengan  tulus dan ikhlas telah 

mendoakan, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta kepada 

penulis semenjak kecil, semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran 

maupun ilmu pengetahuan. Semua saudaraku Amalia nurhikmah,Ummi septiani, 

dan Muammar Darussalam yang selalu memberikan doa dan Semangat. 

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Dr.Amirah Mawardi,S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam,      

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Dr.Muchlis Mappangaja MP. Selaku ketua Prodi  Hukum Ekonomi syariah 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Dr.Muh.Ridwan,.S.H.I,M.H. selaku pembimbing I dan Wahidah 

Rustam.S.Ag.MH Selaku pembimbing II yang penuh dengan keikhlasan 

membibing saya. 

5. Bapak dan ibu dosen  Fakultas Agama Islam dan Unismuh Makassar yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan pada peneliti selama di bangku kuliah dan 

Seluruh jajaran civic Fakultas Agama Islam, serta seluruh karyawan Fakultas 

Agama Islam. Dengan bantuan tersebut peneliti banyak terimakasih. 

6. Sahabatku Inten, Musa, Anas, Fira, Icha, dan Rahma, Ismail S.Pd yang selalu 

menemani langkahku dan mendoakan serta membantuku untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 



 

 

ix 

 

7. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum ekonomi Syariah khususnya kelas 

HES B angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi kepadaku dan teman-

teman KKP Plus FAI Desa Belabori. 

8. Kepada semua pihak yang telah  membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 

langsung maupun tidak langsung. 

9. Dan untuk Almamaterku tercinta Univertas Muhammadiyah Makassar dimana 

saya menuntut ilmu. 

 Semoga bantuan dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, mendapatkan 

pahala dari Allah Swt. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamiin penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya  dan pembaca 

pada umumnya amin. 

       Makassar 23 Dzulhijjah 1442 H 

 

                                                                       Peneliti 

 

                                                                      AULIA RAMADAN 

                                                                          105 251104716  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

x 

 

   DAFTAR ISI 

 

SAMPUL ....................................................................................................              i 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………. ii 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................  iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  SKRIPSI ..................................  iv 

ABSTRAK .................................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ...............................................................................    vii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 

B. Rumusan  Masalah .............................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................  7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Bagi Hasil Dalam islam  ....................................................  9 

B. Tinjauan umum bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian 

Bagi Hasil...................................................................................................24   

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian ...............................................................  29 

B. Pendekatan penelitian......................................................................  30 

C. Sumber data  ....................................................................................  30 

D. Metode pengumpulan data  .............................................................  31 

E. Instrumen penelitian ........................................................................  32 

F. Teknik pengolahan dan analisis data ..............................................  33 

  



 

 

xi 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum tentang lokasi penelitian ....................................  33 

B. Konsep kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa 

Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru  .....................  36 

a. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru melakukan kerja sama 

bagi hasil pertanian ...............................................................           38 

C. Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama  praktik bagi hasil yang 

dilakukan di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru  

 ..................................................................................................... ..            41 

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan ................................................................................. ..   45 

B. Saran ..............................................................................................  46 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................           47 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................     

LAMPIRAN .............................................................................................  

  



 

 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Lalabata 

Kecamatan Tanete rilau Kabupaten Barru............................................................34 

Tabel 2 keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.........................................................35 

 

 

 

  



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya guna untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi yang 

berbudaya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan 

hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri yang pada gilirannya akan 

tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan hukum yang 

mengaturnya. Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai 

makhluk sosial karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 

tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya yakni berupa pemenuhan kebutuhan 

sandang, pangan dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan 

baik melalui bisnis, atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang industri, 

jasa dan lainya. Hal ini yang membuat manusia untuk berinteraksi, bersatu, 

berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari.1  

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus tolong menolong diantara 

mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada QS.Al-Maidah {5} ayat 2 yang 

berbunyi : 

ثِْم َواْلعُدَْواَوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَونُوا عَ َواتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ َشِديدُ اْلِعقَاِب. لَى اْْلِ  

                                                           

1 Ismail Nawawi,Hukum perjanjian dalam perspektif islan, (Surabaya:penerbit putra 

Media Surabaya),67-68 
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Terjemahannya : 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan 

takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwala kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 

siksanya.2 

 

Kenyataan untuk tolong menolong dalam bermuamalah dengan cara tolong-

menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih 

mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas 

adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah 

ukhrawi.3 Muamalah juga merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna 

pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem 

islam mencoba untuk menggunakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah 

dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan dialektika 

meterealisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakuaknan bukan hanya 

berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran adat istiadat di dalamnya, hingga 

bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah atau 

ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-niali humanisme yang bersifat islam.4 

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia dianugrahkan naluri untuk 

memiliki harta supaya dapat melangsungkan hidupnya.  

                                                           
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahanya.  

3 Rachmat Syafei, fiqih muamalah ,( Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia). 

4 Ismail Nawawi, fiqih muamalah hukum perdata islam dan perilaku ekonomi 

islam,(Surabaya: Penerbit Vira jayamulti pers),3-4 
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Dalam bermuamalah itu manusia juga harus memperhatikan hak-hak orang 

lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara tidak melakukan tindak 

kekerasan, hal ini juga dapat dipahami dalam firman Allah  

  QS.An-nisa {4} ayat 29 yang berbunyi : 

ُكْم إِنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َلَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراض   ََ نُكْم َوَلَ تَْقتُلُواْ أَنُُ  م ِ

﴾٩٢الل هَ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ﴿  

Terjemahannya : 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

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.5  

 

Dalam kaitanya dengan muamalah, islam mengatur segala bentuk perilaku 

manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya Praktek bagi 

hasil dalam pertanian yang sering terjadi di tengah masyarakat dan dilakukan di 

kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya bagi hasil dalam hasil pertanian atau yang 

biasa dalam hukum islam disebut dengan istilah mukhabarah itu biasa terjadi 

karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk 

kebutuhan sehari untuk memasak, dijual yang kemudian uang hasil penjualan 

digunakan untuk membayar sekolah, berobat bahkan digunakan untuk 

pengembangkan modal usaha. 

                                                           
5 Ibid,122 
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Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau mencukupi 

kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah, kebun, sawah dan lainya, yang 

lanyak untuk ditanami (bertani) ,tetapi tidak mempunyai binatang ternak untuk 

mengelolah sawah dan ladangnya tersebut atau dia sendiri tidak mengelolah 

sawahnya sehingga banyak tanah yang dibiarkan begitu saja dan tidak 

menghasilkan apapun. 

   Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerja sama yang diperbolehkan oleh 

ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan kita mengetahui 

manfaatnya yang besar bagi kedua belah pihak, kedua belah pihak mendapatkan 

keuntungan dari kerja sama ini. Menggarap tanah dalam ajaran islam dikenal 

dengan istilah mukhabarah. Akad mukhabarah ini sama-sama menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Yakni pemilik tanah terkadang tidak mempunyai waktu atau 

keahlian dalam pengolahan tanah atau penanaman tanaman, sedangkan orang yang 

mempunyai keahlian dalam bidang pertanian terkadang tidak mempunyai modal 

berupa uang atau tanah, maka dengan adanya akad bagi hasil antara mereka, biasa 

menguntukan kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Bagi hasil pertanian atau mukhabarah adalah pemberian bagi hasil untuk 

orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah, 

sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak antara pengelola dan pemilik tanah. Maka dengan ini islam 

mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti perjanjian dua belah 

pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan pula oleh para 

sahabat beliau sesudah itu. Ibni Abbas menceritakan bahwa Rasulullah 
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mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-

buahan yang dapat ditumbuhkan oleh penduduk Khaibar.6  

Sedangkan Al-Baqir Bin Ali bin Al-Husain tak ada seseorang muhajirin yang 

ada berpindah ke Madina kecuali mereka bersepakat untuk membagi  hasil 

pertanian sepertiga atau seperempat. Dan para sahabat yang tercatat yang 

melakukan mukhabarah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Malik, dan 

Abdullah bin Mas’ud. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa 

berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.7 

  Mukhabarah juga disyariatkan untuk menghindari adanya tanah yang  

dibiarkan tidak berproduksi karena tidak ada yang mengelola. Dan juga tidak hanya 

untuk kebutuhan manusia saja, tetapi akad mukhabarah ini diharapkan bertujuan 

untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan 

jalan keluar dari masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhonya. 

Sebagaimana fenomena yang terjadi di desa Lalabata Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru terdapat kerja sama  bagi hasil atas tanah yang berupa 

sawah. 

  Namun demikian untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama bagi hasil 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Maka penulis merasa perlu 

melakukan penelitian yang berjudul : tinjaun Hukum Syariah Tentang Praktik Bagi 

                                                           
6 Sayyid Sabiq,fiqih sunnah12,(Bandung: Penerbit PT Al-Ma’arif),159 

7 http://kampussyariah.com/webx/e2.php?id=29 diakses pukul 22:33 tanggal 4 desember 

2019 

http://kampussyariah.com/webx/e2.php?id=29
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Hasil pada Pengelolaan lahan oleh Penggarap dengan Pemilik Lahan persawahan 

(studi kasus Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang ada beberapa hal yang menjadi 

pokok permasalahan dalam eksplorasi ini, antara lain: 

1. Bagaimana ide berbagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat di desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.? 

2. Apa saja variabel yang menyebabkan individu berpartisipasi dalam 

bertani?  

3.  Bagaimana hukum Islam mensurvei tindakan partisipasi bagi hasil di 

Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kerangka pembagian manfaat yang ada secara lokal di 

Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Seperti halnya 

untuk mengetahui perspektif Islam tentang kerangka pembagian 

kemaslahatan antara penggarap dan pemilik tanah. 

2. Untuk mengetahui variabel-variabel apa yang mendorong warga Desa 

Lalabata untuk berbagi hasil agraria. 

  

3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mensurvei tindakan 

partisipasi bagi hasil yang dilakukan di Desa Lalabata Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para 

pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu. 

2. Manfaat praktis 

a. Penulis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi 

pelaksanaan bagi hasil pada penggarap dan pemilik lahan. 

b. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat Desa 

Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

c. Bagi pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap 

pemerintah dalam menentukan Undang-Undang khususnya tentang bagi 

hasil pertanian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Gagasan mengambil manfaat dalam Islam 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Pembagian manfaat seperti yang ditunjukkan oleh istilah adalah kerangka 

kerja yang menggabungkan metodologi untuk berbagi hasil bisnis antara pemilik 

aset dan direktur aset. Sementara itu, menurut ungkapan asing (bahasa Inggris) 

pembagian manfaat dikenal sebagai pembagian manfaat. Manfaat mengambil 

bagian dalam referensi kata moneter ditandai sebagai pembagian manfaat. 

Pembagian manfaat secara otoritatif dicirikan sebagai: Distribusi sebagian 

(manfaat) kepada perwakilan organisasi. Dikatakan juga bahwa itu dapat muncul 

sebagai hadiah uang tahunan tergantung pada manfaat yang diperoleh di tahun-

tahun sebelumnya, atau dapat muncul sebagai minggu demi minggu atau angsuran 

yang dijadwalkan secara teratur.8 

Jenis pembagian keuntungan yang menyimpang termasuk menemukan 

saham organisasi (spekulasi) kepada pekerja, dibayar melalui tunjangan organisasi, 

dan memberikan perwakilan alternatif untuk membeli saham pada tanggal tertentu 

di masa depan pada tingkat biaya saat ini, kemudian memberdayakan pekerja untuk 

keuntungan pekerja dari kedua penyebaran keuntungan dan setiap perkembangan 

harga saham yang terjadi karena perluasan produktivitas. 

 Jika dalam suatu perusahaan, maka peroleh bagian keuntungan sering 

dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian 

                                                           
8 www.academiaedu.com diakses pada tanggal 10 Desember 2019,11:31 

http://www.academiaedu.com/
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meningkatkan produktivitas. Mekanisme lembaga keuangan syari’ah atau bagi 

hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan, baik penyertaan 

menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). 

Pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi harus melakukan 

transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan 

pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. 

 Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara 

shahibul mal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang 

berkaitan degan bisnis mudharabah , bukan untuk kepentigan pribadi mudharib, 

dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara 

shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan 

secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba 

sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar 

kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan 

dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. 

 Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada 

kerja sama yang baik antara shahibul mal dengan mudharib. Kerja sama atau 

partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerja sama 

ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, 

distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis atau aspek 

keuangan Islam adalah qirad atau mudharabah. Qirat atau mudharabah adalah 

partisipasi antara pemilik modal atau uang tunai dan visioner bisnis yang memiliki 

kemampuan atau kemampuan atau bekerja dalam pelaksanaan unit moneter atau 
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proyek bisnis. Melalui qirat atau mudharabah kedua pemain yang menjadi kaki 

tangan tidak akan mendapatkan bunga. Namun, dapatkan pembagian keuntungan 

atau pembagian kemalangan dari usaha moneter yang disepakati bersama. 

Melalui kolaborasi moneter, nilai akan dibuat dan kapasitas di atas bersama-

sama menunjukkan bahwa melalui pembagian manfaat akan membuat permintaan 

keuangan yang lebih tidak memihak. Konsekuensi dari kerja sama moneter adalah 

pandangan sosial-politik dalam menentukan pilihan-pilihan yang dilakukan dalam 

mempertimbangkan untuk memperjuangkan kepentingan khas di bidang uang, 

kepentingan negara dan bantuan pemerintah individu. 

Jenis perjanjian yang diidentifikasi dengan pembagian manfaat 

Akad atau Al-aqd adalah kata-kata, pengaturan dan kesepakatan, ijab dan 

qabul (penjelasan pengakuan ikatan) sesuai keinginan syariat yang berdampak pada 

objek komitmen. Peneliti fiqh menetapkan bahwa perjanjian memiliki kapasitas 

terbatas pada pertemuan yang membuat perjanjian dan berkewajiban untuk 

memenuhi setiap hasil yang sah yang dihasilkan oleh perjanjian. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-maidah {5} menahan 

diri 1 yang membaca dengan teliti: 

ْيِد ْيَر مُ ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد ۚ أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْْلَْنعَاِم إَِلَّ َما يُتْلَٰى َعلَْيُكْم غَ  َوأَْنتُْم ُحُرٌم اللَّهَ ِحل ِي الصَّ

 يَْحُكُم َما يُِريدُ 

        Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Di halalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

nya. 
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Pengulangan di atas menjelaskan akad yang harus dipenuhi, akad dari sudut 

pandang yang tidak lazim yang dikemukakan oleh para peneliti fiqh, lebih 

spesifiknya komitmen/pemahaman yang ditentukan oleh ijab dan qabul tergantung 

pada akad yang mempengaruhi item tersebut. Akad sebenarnya memiliki 3 kolom, 

yaitu: individu yang membuat perjanjian (aqid), sesuatu yang dikontrak (mauqul 

alaih), dan shigat (ijab dan qabul). Pengaturan dapat berakhir dengan pemogokan, 

passing, atau tanpa persetujuan dalam pengertian yang ditangguhkan. Sesuai Syafi'I 

Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa norma umum keuntungan keseluruhan 

adalah al-musyarakah, al-mudharabah, muzara'ah dan muzakah. Namun kerangka 

bagi hasil yang sering digunakan adalah al-musyarakah, al-mudharabah, muzara'ah 

dan muzakah. Dimanfaatkan secara eksplisit untuk pembiayaan agraria (platation 

financing). 

2.  Pembuatan perjanjian bagi hasil di bidang pertanian 

Dalam hortikultura, ada tiga kesepakatan yang dianjurkan oleh Islam dalam 

melakukan kontrak, khususnya: muzaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Selain itu, 

pengaturan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan tempat di mana 

ada Khaibar kepada penghuninya (pada saat itu mereka adalah musuh orang 

Yahudi) untuk menciptakan dengan penyebaran sumber makanan yang menghijau. 

dengan pembagian keuntungan 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2. 

 

1. Muzaqah 

Muzaqah adalah jenis muzaqah yang lebih mudah di mana direktur hanya 

bertanggung jawab untuk menyiram dua sistem dukungan dan akibatnya kepala 
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memenuhi syarat untuk proporsi tertentu dari pertemuan tersebut. Kesepakatan ini 

disarankan oleh agama Islam mengingat fakta bahwa banyak yang 

membutuhkannya. Khususnya bagi para pembudidaya yang hanya memiliki 

kemampuan yang cukup dalam bercocok tanam dan tidak memiliki modal dalam 

kapasitas apapun, sementara banyak individu yang memiliki kebun atau lahan 

pertanian tidak memiliki kesempatan untuk mengawasinya. 

Pokok-pokok muzaqah adalah: 

1. Pernyataan pemahaman (shighat), shighat ini dapat dalam desain yang 

cukup besar, misalnya orang yang memiliki pohon mengatakan "sirami 

kurma atau pohon jeruk dengan hasil seperti itu". Misalnya seseorang 

mengusulkan orang lain untuk menyerahkan kurma atau pohon jeruk ini 

agar Anda mendapatkan beberapa produk alami dari mereka. 

2. Dua orang yang mengadakan suatu perjanjian membutuhkan 

pengetahuan (akal) agar pengertian tersebut tidak sah jika perjanjian 

tersebut dibuat oleh orang lain atau anak-anak. 

3. Produk yang akan diurus untuk penilaian harus memiliki partisipasi 

yang masuk akal, waktu yang ditentukan, misalnya satu tahun atau satu 

pertemuan, dan sebagainya. 

Jelas dan tidak meragukan agar tidak menimbulkan sifat menipu dalam 

penataannya. 

 Akad musaqah ini dianggap selesai jika: 

1. Jangka waktu tuan rumah ditentukan oleh kedua hubungan tersebut, 

khususnya pemilik modal dan penggarap 
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2. Meninggalnya salah satu beratat. 

3. Menjatuhkan, baik secara verbal maupun seiring bertambahnya usia. 

 

Seperti yang dikemukakan oleh para peneliti yang teliti, Perjanjian musaqah 

dapat dikatakan selesai jika ketiga bagian di atas telah dipenuhi baik dari waktu 

yang disepakati bersama atau sebaliknya jika salah satu perjanjian lewat atau karena 

bagian-bagian pembentukan sehingga di antara mereka ada. adalah individu-

individu yang membatalkan tindakan musaqah.9  

2. Muzara’ah 

Muzara'ah adalah usaha bersama antara pemilik tanah dan penggarap 

hortikultura di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tawaran tertentu dan menuai. 

Muzara'ah seringkali tidak dapat dipisahkan dari mukhrabah, namun, ada sedikit 

kontras sebagai berikut: 

Muzara'ah: Beni dari pemilik tanah 

Mukhabarah: Beni dari penggarap. 

Abdul sami 'Al-Mishri sendiri menggambarkan muzara'ah sebagai 

pemahaman yang bermanfaat untuk mengarahkan kawasan hortikultura di antara 

pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan tanah pedesaan 

kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu. bagian 

dari pertemuan namun dalam kasus kemalangan. atau lagi jika pungutan itu jatuh, 

                                                           
9 Hendi, Suhendi, fiqih muamalah ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005),48 
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penggarap tidak menanggung semuanya kecuali telah kehilangan pekerjaan dan 

waktu yang telah dihabiskannya. 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa muzara'ah adalah suatu bentuk 

kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil 

yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, terlepas dari apakah 

pembagiannya adalah 1/3, 2/3 atau sesuai kesepakatan di antara mereka. Alasan 

halal muzara'ah adalah: 

َرْعَها أََخاهُ َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرُعَها فَإِْن لَْم يَْزَرْعَها فَْليَزْ   

Artinya: 

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia 

menyuruh saudaranya untuk menanaminya (hadist riwayat Bukhari). 

 

Hadis diatas menjelaskan tentang kerja sama dalam hortikultura dan 

pemanfaatan lahan kosong untuk mengeluarkan hasilnya. Nabi sendiri 

menganjurkan partisipasi dalam bertani dengan pembagian keuntungan yang 

ditunjukkan dengan apa yang telah disepakati atau bagian besar dari hasil yang 

diperoleh. Jalan-jalan tindakan di bidang agraria diselesaikan dengan kesepakatan 

bersama dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.10 

Refrensi yang menggambarkan pemanfaatan lahan pedesaan adalah Qs. 

Bait Al-An'an 141: 

ْيتُو ْرَع ُمْختَِلًُا أُُكلُهُ َوالزَّ اَن ُمتََشابًِهاَوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّات  َمْعُروَشات  َوَغْيَر َمْعُروَشات  َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ َن َوالرُّ   

ِرفُوا ۚ إِ  َوَغْيَر ُمتََشابِه  ۚ ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه ۖ َْ ِرفِينَوََل تُ َْ نَّهُ ََل يُِحبُّ اْلُم  

Terjemahannya:  

                                                           
10 Khusain Khalid Bahreisj, Himpunan hadist shahih muslim,( Surabaya, Al-ikhlas, 

1987), 173-174 
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       Dan Dialah yang menjadikan kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 

(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.11 

 

Bagian tersebut menjelaskan pemanfaatan lahan kosong untuk 

pertanian dan peternakan, dan menjelaskan tentang kerjasama di bidang 

hortikultura dengan memberikan upah/hasil sesuai hak mereka. Selain itu, 

jangan terlalu memaksakan diri untuk farming. Dalam menyelesaikan akad 

muzara'ah ada beberapa syarat dan bagian yang harus diselesaikan. 

a. Syarat Muzara'ah 

 

1. Bersikap baik 

 

2. Baliq 

 

Syarat tanah agraris adalah : 

 

1. Menurut adat di kalangan pereproduksi, tanah biasanya dikembangkan 

dan diserahkan jika tidak memiliki potensi untuk dikembangkan karena 

tidak subur dan kering, maka pada saat itu muzara'ah dianggap tidak sah. 

2. Batasi lahan yang jelas. 

 

3. Tanah sepenuhnya ditawarkan kepada peternak untuk kemajuan. 

 

  Kondisi yang mengidentifikasi dengan koleksi adalah: 

1.  Penyebaran variasi untuk kedua pemain harus jelas. 

 

                                                           
11 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, surah Al-an’am: 

141( Surakarta: Media Insan publishing,2007). 
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2.  Hasil harus benar-benar memiliki tempat dengan rata-rata orang yang 

memiliki pemahaman, tanpa bagian luar. 

3. Peredaran yang tidak kaku menjelang dimulainya kesepakatan untuk 

menjauhi pertanyaan-pertanyaan nanti. 

b. Andalan muzara'ah meliputi: 

1. Pemilik tanah 

2. Pemilik atau pembudidaya 

3. Objek muzara'ah 

4. Ijab dan Kabul, di mana dukungan dan kabul harus diucapkan secara lisan 

oleh kedua pemain namun Kabul umumnya tidak diucapkan secara lisan 

juga sebagai tindakan langsung dari pembudidaya. 

 

c. Akibat akad muzara’ah 

Menurut para peneliti yang menghalalkan akad mazara'ah, jika akad ini 

memenuhi syarat dan kolom, maka hasil yang sah adalah sebagai berikut: 

1. Petani bertanggung jawab atas biaya benih dan dukungan wisma. 

2. Biaya agraria, misalnya, pemupukan tanah, biaya bermacam-macam, dan 

biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh peternak dan pemilik tanah 

sesuai dengan tingkat pasokan mereka. 

3. Sistem air dilakukan sesuai pengaturan kedua pemain. Jika tidak ada 

pengaturan, bea cukai berlaku di tempat khusus mereka. Dalam hal standar 

untuk tanah yang akan disiram dengan air, tidak satu pun dari kelompok 

tersebut dapat dipaksa untuk menggenangi tanah melalui sistem air. Jika 
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tanah hortikultura biasanya tergenang air sedangkan dalam perjanjian 

disepakati menjadi kewajiban peternak, maka pada saat itu peternak 

bertanggung jawab untuk menggenangi pekarangan dengan sistem air. 

4. Perkumpulan dipartisi dengan susunan dua pemain. 

5. Jika seseorang menggigit debu sebelum mengumpulkan, dan 

kedaluwarsanya dibicarakan oleh ahli warisnya, dengan alasan bahwa 

sebagian besar peneliti berpendapat bahwa kontrak pembayaran upah 

(ijarah) membatasi dua pemain dan dapat diperoleh. Selanjutnya, matinya 

salah satu majelis perjanjian tidak menyanggah perjanjian ini. 

d. Selesainya kontrak mazara'ah 

Para ahli fiqih yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan akad ini 

akan berakhir jika: 

1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Bagaimanapun, jika jangka 

waktu telah berlalu, sementara hasil hijau dapat dikumpulkan, maka, pada 

saat itu, pengaturan dibatalkan hingga dipanen dan hasilnya dipisahkan 

berdasarkan pemahaman bersama pada saat itu. pengaturan. 

 

2) Menurut ilmuan Hanafi dan Hambali, jika salah satu akad akad gagal 

total, akad muzara'ah ditutup, dengan alasan mereka menilai bahwa akad 

ijarah tidak dapat diperoleh. Lambat laun, mazhab Maliki dan mazhab 

Syafi'i menganggap hal itu sebagai pemahaman yang bisa dicapai. Dengan 

demikian, pengertian tidak berakhir dengan matinya salah satu atau pihak 

lain dalam perjanjian. 
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3) Usia salah satu afiliasi, baik dari pemilik tanah atau dari pembuatnya, 

yang membuat mereka tidak mampu untuk melanjutkan akad muzara'ah. 

Usia yang dimaksud meliputi: 

a.  Pemilik tanah terendam, maka ia harus menjual tanah agraria, 

mengingat tidak mungkin ada properti lain yang dapat memenuhi 

komitmen ini. Pencabutan ini harus dilakukan melalui intervensi juri. 

Bagaimanapun, jika tanaman itu akhirnya menjadi produktif, tetapi 

belum layak untuk menuai, tanah itu tidak boleh dijual sampai 

dikumpulkan. 

b. Usia pereproduksi, misalnya, ditampi atau pergi, membuatnya tidak 

cocok untuk menangani pekerjaannya. 

e.  Beberapa jenis hubungan yang sah dengan muzara'ah 

Adanya kontras penilaian di antara para ahli fiqh, pada akhirnya 

mempengaruhi legitimasi kerangka pembagian manfaat. Meskipun demikian, ada 

beberapa jenis kerangka pembagian kemaslahatan yang dipersepsikan oleh fiqh 

Islam, Untuk keadaan sekarang yang diperbolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan 

Imam Muhammad, memang Imam Abu Hanifah menilai bahwa berbagai macam 

peredaran keuntungan tidaklah substansial. 

 

Gambar berikut ini menggambarkan beberapa jenis muzara'ah, baik yang 

diharamkan maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqh. 

1. Muzara'ah yang di haramkan  
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Dalam muzara'ah segala syarat yang administrasinya tidak jelas atau dapat 

menimbulkan perdebatan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan oleh 

keistimewaannya dan tidak ada pemanfaatan yang wajar atas kekurangan dan 

kebutuhan seseorang, maka pada saat itu jenis muzara'ah ini adalah dianggap 

dilarang dan tidak diizinkan oleh para ahli fiqh. 

Berikut jenis-jenis muzara'ah yang dianggap haram oleh para ahli fiqh: 

a. Semacam pemahaman yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus 

diberikan oleh pemilik tanah, secara eksplisit suatu kondisi yang 

menetapkan bahwa dengan sedikit mengindahkan hasil yang diperoleh, 

pemilik tanah dengan satu atau lain cara akan mendapatkan lima atau 

sepuluh hasil. 

b. Jika karena keberuntungan ada bagian tertentu dari tanah yang diserahkan, 

misalnya bagian utara atau bagian selatan, dll, maka, pada saat itu bagian-

bagian tersebut diberikan kepada pemilik tanah. 

c. Jika pengembalian terletak di bagian tertentu, misalnya di sekitar saluran air 

atau di tempat yang mendapat sinar matahari, maka, sekitar maka gejala 

ruang disimpan untuk pemilik tanah, berbagai kepala. Jenis ini dianggap 

tidak sah mengingat usulan untuk satu pihak belum benar-benar dibuat 

sementara pihak lain sedang ditangani. , atau pembagian keduanya 

tergantung karma atau karma buruk dengan maksud salah satu pihak kalah. 

d.  Penyerahan tanah kepada seseorang tergantung pada prasyarat bahwa tanah 

itu akan tetap menjadi miliknya selama pemilik tanah benar-benar 
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membutuhkannya dan akan membunuh kepemilikan ketika pemilik tanah 

menginginkannya. 

e. Ketika peternak dan pemilik tanah setuju untuk membagi hasil dari tanah 

tersebut, namun salah satu pihak memberikan benih dan alat budidaya 

lainnya.. 

f. . Jika tanah tersebut berubah menjadi tempat di mana ada pemilik utama, 

benih terus-menerus ditanggung pihak, peralatan pedesaan oleh orang luar 

dan bekerja ke pihak keempat, atau untuk situasi ini pekerjaan dan 

perangkat keras hortikultura sangat penting untuk pembangunan. orang luar. 

g.  Pemahaman persiapan menetapkan bahwa pekerjaan dan tanah adalah 

kewajiban pihak utama dan benih dan perangkat keras pertanian di pihak 

lain. 

h.  Penawaran seseorang harus ditetapkan dalam jumlah tertentu, misalnya 

sepuluh atau dua puluh gandum untuk satu sisi dan sisanya untuk sisi yang 

berlawanan. 

i.  Itu tidak dikendalikan dalam proporsi tertentu dari bermacam-macam yang 

akan dibayarkan kepada satu pihak selain banyak pengembalian. 

j.  Adanya berbagai hasil (selain yang ditanam di pembibitan dan di ladang) 

harus dibayar oleh satu pihak tanpa mengabaikan pengaruh pemanfaatan 

lahan.12 

1. Muzara’ah yang diperbolehkan 

                                                           
12 Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi islam, ( Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 

286-287  
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Berikut jenis-jenis muzara'ah yang di halalkan oleh ahli fiqh: 

a. Pengertian kerja sama dalam pengurusan tanah yang bertempat dengan 

satu pihak, perangkat keras agraria, bibit, dan pekerjaan dari pihak lain, 

keduanya sepakat bahwa pemilik tanah akan mendapatkan bagian 

tertentu dari hasil. 

b. Jika tanah, peralatan dan benih semuanya ditanggung oleh pemilik tanah, 

sedangkan perangkat keras hortikultura dan pekerjaan dari peternak dan 

peredaran hasil masih di udara ahli. 

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan 

buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari 

hasil. 

d. Iman Abu Yusuf menggambarkan muzara’ah yang dibolehkan bahwa: 

jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, 

semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil 

menjadi miliknya, tetapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika 

tanah tersebut adalah ushri akan dibayar oleh petani. 

f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung 

benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya 

akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “ ushri ushr akan 

dibayar  berasal dari hasil dan jika tanah itu “ kharaj” kharaj akan dibayar 

oleh pemilik tanah. 

g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj maka 

menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan 
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jika tanah itu “ ushr akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, 

jika tanah itu ushri, ushr akan dibayar oleh petani. 

h. Apabilah perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan sepertiga atau 

seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanafih, keduanya 

kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.13 

 

2. Mukharabah  

Mukharabah adalah suatu bentuk penyertaan antara pemilik ladang/tanah 

dengan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik 

tanah dan penghuni sesuai kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari 

petani penggarap. Perbedaan antara muzara'ah dan mukharabah terletak pada biji 

tanamannya. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam 

mukharabah benih berasal dari penggarap. Syarat dan segmen muzara'ah pada 

dasarnya dapat dibandingkan dengan akad muzara'ah yang telah digambarkan 

sebelumnya, sebagai pendukung dalil, misalnya akad muzara'ah namun muzara'ah 

adalah larangan. 

F. Tinjauan umum bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 tentang 

perjanjian Bagi Hasil. 

UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian 

diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar 

pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang 

                                                           
13 Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi islam, ( Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 

288-289 
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adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, 

dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik 

lahan. 14 

Pemilik ( orang/badan hukum) dan petani adalah subyek perjanjian dalam 

perjanjian bagi hasil, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pemilik lahan pertanian 

 

Pemilik yang dimaksud pemilik dalam UU No.2 Tahun 1960 adalah orang 

atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Selanjutnya 

tanah yang dimaksud dalam UU No.2 Tahun 1960 adalah tanah yang biasanya 

dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di luar itu tidak terikat oleh UU 

tersebut. Misalnya, tanah yang biasanya dipergunakan untuk untuk hewan ternak 

atau untuk perikanan. 

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 2 ayat (1) badan usaha dibatasi hanya 

sebagai pemilik saja, tidak diperkenankan menjadi penggarap. Namun, setelah di 

terbitkanya Keputusan Menteri Muda Agraria No SK 322/Ka/1960, badan hukum 

yang berbentuk koperasi desa dimungkinkan menjadi penggarap dengan izin 

Bupati/Kepala Daerah tingkat II. 

2. Petani / penggarap 

 

Petani ialah orang yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan 

tanah untuk pertanian, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah. Jika 

mengacu pada pembahasan perjanjian bagi hasil dalam UU No.2 1960 petani yang 

                                                           
14 Indonesia,undang-undang tentang perjanjian bagi hasil pertanian, UU No.2 Tahun 

1960 
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melakukan perjanjian bagi hasil melebihi tiga hektar, tetap diperkenankan menjadi 

penggarap jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk 

olehnya. 

3. Objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian 

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga kerja dan 

tanaman. Tenaga kerja adalah petani. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman 

yang berumur pendek seperti padi, tebu, dan jagung. Pada penjelasan UU No.2 

Tahun 1960 tanam juga dapat berupa kapas, dan tebu, asalkan ditanam di tanah 

yang biasanya ditemani bahan pangan dan berumur pendek.15 

4. Kewajiban pemilik dan penggarap 

Pada Bab VI UU No.2 Tahun 1960 memuat kewajiban pemilik dan 

penggarap, diantaranya : 

a. Pembayaran uang atau pemberian benda adapun juga kepada pemilik 

yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah 

pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. Jika dilakukan, 

maka pembayaran/ pemberian tersebut di kurangkan dari hasil tanah. 

b. Pembayaran termasuk pemilik dan penggarap kepada pemilik atau 

penggarap yang dilakukan lama sebelum panen dan atau dengan bunga 

yang sangat tinggi memenuhi kereteria” ijin” sebab itu dilarang. 

                                                           
15 Indonesia,undang-undang tentang perjanjian bagi hasil pertanian, UU No.2 Tahun 

1960, Keputusan Menteri Muda Agraria No SK 322/Ka/1960. 
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c. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan 

dilarang dibebankan kepada penggarap kecuali penggarap adalah 

pemilik tanah yang sebenarnya. 

d. Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib 

menyerahkan tanah yang bersangkutan pada pemilik dalam keadaan 

baik. Keadaan baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan 

dalam  keadaan yang tidak merugikan pemilik, 

e. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam 

dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, 

kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak. 

f. Pemilik dan penggarap wajib membuat perjanjian secara tertulis dan 

mematuhi dan menjalankan isi perjanjian bagi hasil tersebut, terutama 

mengenai soal pembagian hasil tanah.16 

5. Peralihan dan Berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian  

Pada pasal 5 UU No.2 1960 tahun 1960 menjelaskan bahwa perjanjian bagi 

hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan 

kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi 

hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka hak 

dan kewajiban dan perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli waris.17 

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu 

perjanjian hanya mungkin dalam hal dan ketentuan yang berdasarkan pasal 6 UU 

                                                           
16 Indonesia,undang-undang tentang perjanjian bagi hasil pertanian, UU No.2 Tahun 

1960, Bab VI UU No.2 Tahun 1960 memuat kewajiban pemilik dan penggarap. 

17 Indonesia, pasal 5 UU No.2 1960 tahun 1960 
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No.2 tahun 1960. Yaitu, atas persetujuan kedua belah pihak pemilik dan penggarap 

dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik 

karena penggarap tidak mengusahakan sebagaimana mestinya, tidak memenuhi 

bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap atau tanpa izin dari pemilik 

menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Dalam hal 

ini, kepala desa berperan dalam upaya perdamaian terlebih dahulu, baru kemudian 

Kepala Desa yang mengambil keputusan. Jika pemilik dan penggarap tidak setuju 

dengan keputusan Kepala Desa dapat mengajukan kepada Camat. Camat secara 

berkala melaporkan kepada Bupati/ Kepala Daerah tingkat II atas semua keputusan 

yang diambilnya.18 

6. Jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian 

Jangka waktu perjanjian bagi hasil berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 pasal 

4 adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah 

kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah” tahun kalender’ melainkan 

“ tahun tanaman” dengan batasan minimal tersebut dirasa cukup layak bagi 

penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian tersebut. Sawah jika menggunakan 

pupuk hijau makan daya pupuk ini bisa sampai terasa pengaruhnya hingga tahun 

ketiga. Tanah kering jangka waktu minimalnya lebih lama  dikarenakan pada 

umumnya keadaanya tidak sebaik tanah sawah. Terkadang masih harus perlu 

                                                           
18 Indonesia,undang-undang tentang perjanjian bagi hasil pertanian, UU No.2 Tahun 

1960,pasal 6 UU No.2 tahun 1960. 
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dikosongkan baru dapat di usahakan, oleh sebab itu, batas minimal jangka 

waktunya benih lama dibandingkan dengan sawah.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Indonesia,undang-undang tentang perjanjian bagi hasil pertanian, UU No.2 Tahun 

1960, UU No.2 Tahun 1960 pasal 4. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitia 

1. Pendekatan Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metedologi 

subjektif, yaitu pemeriksaan kusus yang menghasilkan informasi yang menjelaskan 

sebagai wacana atau penyusunan dan prilaku yang dapat memiliki kepentingan 

dengan individu (subjek) itu sendiri. Dengan eksplorasi subyektif ini, analis akan 

membuat gambaran yang jelas tentang intem yang dikonsentrasikan dengan 

sengaja, baik dalam kaitanya dengan realita saat ini. 

Informasi subyektif tidak terstruktur seperti keragaman informasi yang 

diberikan oleh sumber (individu, anggota,atau responden yang ditanya) sangat 

berbeda, kondisi ini sengaja dilakuakan oleh para ahli mengingat tujuannya adalah 

untuk memperoleh keunggulan, Bahwa dan pemikiran atau perspektif yang luas 

dari setiap anggota. Kesempatan anggota untuk menyatakan sudut pandang mereka 

memberdayakan spesialis untuk memperoleh pemahaman yang unggul tentang 

masalah yang sedang di renungkan. Selanjutnya, informasi subjektif pada 

umumnya akan di gunakan dalam pemeriksaan eksplorasi.20 

2. Jenis peneletian  

Jenis peneletian kualitatif berdasarkan pada jenis permasalahan yang di 

bahas dalam peneletian ini, maka peneliti menggunakan pola peneletian studi kasus. 

                                                           
20 Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka  

Utama,2005),hal 46. 
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Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, 

individu, kelompok lembaga, maupun masyarakat. Studi kasus juga dikenal sebagai 

studi yang bersifat konprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih di arahkan 

sebagai kekinian.21 Sebagai aturan umum, investigasi, kontekstual memberikan 

akses atau kebebasan yang luas kepada para ilmuan untuk melihat dari atas ke 

bawah, detail, serius, dan sepenuhnya unit sosial yang di periksa. Analisis 

kontekstual dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam tentang 

praktek bagi hasil pertanian.    

B. Lokasi Penelitian 

Sejauh ini, pemeriksaan ini dikenang untuk jenis penelitian lapangan. Dari 

informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,dan bukan angka, informasi 

pemeriksaan ini menggunakan strategi subjektif. Dalam penyeledikan ini penulis 

mengambil kawasan di desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

Sedangkan penulis memilih kawasan ini dengan alasan penting untuk mengetahui 

bagaimana perilaku masyarakat dalam pembagian hasil kerja sama pertanian. 

C. Sumber Data 

Menurut lofland dan lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian 

                                                           
21 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktel,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2002),hal 14. 
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dibutuhkan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder 

namun ada pun sumber data tambahan yaitu sumber data tersier. 

1. Bahan hukum Primer  

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu 

ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara. 

Bahan hukum opsional 

 Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 

buku, pamflet, dan artikel yang diperoleh dari situs yang diidentifikasi dengan penelitian. 

Atau di sisi lain informasi yang berasal dari informasi dari individu kedua atau bukan 

informasi yang datang secara langsung. Informasi ini menjunjung tinggi percakapan dan 

pemeriksaan, untuk itu beberapa sumber buku atau informasi yang diperoleh akan 

membantu dan pada dasarnya menganalisis eksplorasi. 

 

2. Bahan hukun tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap 

badan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat 

dalam penelitian misalnya kamus hukum, dan kamus besar Bahasa 

Indonesia. 

D. Tehnik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data 

agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data data yang perlukan. Oleh karena itu, 
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tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus di lakukan dengan cermat 

sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.  

a. Observasi 

Observasi adalah perakaman yang efisien dari keajaiban yang diperhatiakn. 

Dengan strategi ini, analisis melihat secara lansung. Persepsi lansung adalah 

metode pengumpulan informasi menggunakan mata tanpa bantuan instrumen 

standar lainya untuk alasan ini. Persepsi lansung juga dapat memperoleh informasi 

dari subjek yang tidak dapat menyampaikan secara lisan atau tidak memiliki 

keinginan untuk menyampaikan secara lisan. 

Sebagai seorang analis pemeriksaan subjektif, eksplorasi sebenarnya 

berlansung sebagai alat pengumpulan informasi sehingga mereka dapat mengamati 

secara lansung dan dapat lebih mudah menyukai keadaan sebenarnya di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan 

seseorang memproleh informasi dari seorang lainya dengan mengajukan 

berdasarkan tujuan tertentu.22 Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban 

secara lansung dari responden. Sehingga dapat informasi yang valid dengan 

bertanya lansung dengan bertanya lansung dengan responden. 

Dalam status teknik metodologis, maka wawancara dituntut untuk 

memenuhi dua hal sekaligus: 

                                                           
22 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Rosda 

Karya,2016,)hal,180 
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a. Mempelajari pertanyaan yang di tanyakan, dan bagiamana 

menjawabnya. 

b. Memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tidak gunanya 

mengajukan pertanyaan yang peneliti sendiri tidak mengerti 

bagaimana harus menjawabnya.   

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata arsip yang mengandung pengertian 

hal-hal yang tersusun. Dalam melengkapi teknik dokumentasi, analis riset 

menyusun artikel seperti buku, majalah, catatan, pedoman, dll. Hasil 

eksplorasi dari persepsi dan pertemuan akan lebih dapat diandalkan bila 

didukung oleh dokumentasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang di teliti fdan menyajikan sebagai temuan bagi orang 

lain. Dari rumusan di atas dapat kita tarik garis besar analis data bermaksud 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

cacatan lapangan, komentar peneliti, gambar, poto, dokumen berupa laporan, 

biografi, artikel dan sebagainya 

Setelah data dari lapangan terkumpul peneliti akan mengolah dan 

menganalisis data tersebutdengan mengunakan analisis secara deskriptif –kualitatif, 

tanpa menggunakan teknik kuantitatif 
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Analalisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang mengambarkan 

dan mengenterprestasikan arti dara-data yang telah terkumpul dengan menberikan 

perhatian dan merekam sebanyak munkin aspek situasi yang diteliti pada saat iu, 

sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 

sebenarnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN DISKUSI 

A. Cetak Biru Lokasi Penelitian 

1.Kondisi Geologi 

a.  Kabupaten dan wilayah 

Penyelidikan ini ditujukan ke kota Lalabata, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru, wilayah kota Lalabata berpenduduk 5.160 jiwa dengan jumlah penduduk 

2.549 pria dan 2.611 wanita. Ruang kota sejauh penggunaan lahan, ruang Desa 

Lalabata +3,05 km2 terdiri dari: 

1. Non-pedesaan : 170.993 ha 2. 

2. Sawah : 160.966 ha 

3. Wisma: 20.000 ha 

4. Danau dan ladang :2,5 ha 

5. Pertambangan :+ 0,50 ha 

Mencermati data di atas, dapat dipastikan bahwa Desa Lalabata, Kecamatan 

Tanete Rilau merupakan wilayah yang dimanfaatkan sebagai lahan tanaman.. 

b. kondisi iklim 

Ketinggian tempat dari permukaan laut antara 46-200 M di atas permukaan 

laut. Dengan kondisi curah hujan normal tiap tahun antara 135 sampai 160 hari dan 

suhu normal tiap tahun adalah 28 sampai 35˚C. 

2. Keadaan Segmen 

 Kota Lalabata berpenduduk 5.160 jiwa dengan 1.343 keluarga tersebar 

di lebih dari enam wilayah kota, dengan jumlah penduduk 2.549 pria dan 2.611 
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wanita. Untuk lebih jelasnya, potongan penduduk di Desa Lalabata dapat dilihat 

pada tabel 1.  

 Tabel 1: Organisasi kependudukan menurut jenis kelamin di kota 

Lalabata, Kec. Tanete rilau Kab. baru. 

 

Dusun Jenis gender  

Jumlah Pria     Wanita 

Lempang  390 413 803 

Lappabila  238 239 477 

Bacu-bacu  544 546 1,090 

Pacore  392 413 805 

Bungi  646 626 1,272 

Bilabilae  339 374 713 

Jumlah  2,549 2,611 5,160 

                  

Dilihat dari tabel 1, jumlah penduduk laki-laki secara lengkap dari enam 

wilayah manor di kota Lalabata adalah 2.549 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 

dari enam wilayah di kota Lalabata lebih banyak, khususnya 2.611 dari jumlah 

penduduk absolut di kota Lalabata yang berjumlah 5.160 jiwa.23. 

a. Status penduduk yang bergantung pada pekerjaan 

Pendudukan merupakan salah satu mata air yang diharapkan dari suatu 

ruang karena menambah pergantian peristiwa lokal. Dimana tujuannya adalah 

untuk mewujudkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mengetahui 

keadaan penduduk yang bergantung pada mata pencaharian di kota Lalabata, dapat 

kita temukan pada tabel 2: 

                                                           
23 Sumber data kantor Desa lalabata 2020 
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Tabel 2 : keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Lalabata 

Kec. Tanete Rilau Kab. Barru 

No  Mata pencarian Jumlah  Persentase 

(%) 

1 PNS 102 4,896 

2 Petani  467 22,419 

3 Nelayan 810 38,886 

4 Karyawan  54 2,592 

5 Wiraswasta  242 11,617 

6 Pensiunan  52 2,496 

7 Sopir/tukang ojek 123 5,904 

8 Honorer  54 2,592 

9 TNI/ polri  19 0,912 

10 Pedagang  70 3,360 

11 Tukang Batu  84 4,032 

12 Security  4 0,192 

13 Pemulung  2 0,096 

 Jumlah  2.083 100 

  

Informasi menunjukkan bahwa individu di kota Lalabata memiliki posisi 

pilihan selain berkultivasi. Pada dasarnya karena wilayah kota Lalabata berada pada 

jalur yang menghubungkan beberapa sub-wilayah dan aturan, selain itu, sekitar kota 

Lalabata berada di dekat laut sehingga orang-orang mengandalkan menjadi 

pemancing profesional. 

3. Potensi aset peternak 

Keadaan normal kota Lalabata, sub-area. Tanete Rilau Kab. Barru, baik 

sejauh iklim dan jenis tanah, sepenuhnya masuk akal untuk peternak provinsi. 

Peternak menanam padi di lahan yang sesuai, karena biaya yang dikeluarkan tidak 

terlalu mahal, cara menanamnya juga tidak terlalu sulit dan peternak dapat 
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melakukan pekerjaan lain setelah proses penanaman padi selesai. Reproduksi hanya 

perlu batas periode 2 hari untuk menyelesaikan penanaman padi dengan luas lahan 

3 bagian. Waktu panen padi yang memakan waktu +3 bulan dimanfaatkan oleh 

peternak untuk bekerja atau bercocok tanam. 

Salah satu kendala yang dihadapi peternak dalam bercocok tanam adalah 

kondisi normal, misalnya musim kemarau yang sulit diatasi peternak karena tidak 

adanya sumber air dan tidak adanya tempat perlindungan. Hal ini seharusnya 

menjadi perhatian pemerintah setempat dalam memberikan strategi di bidang 

agribisnis. memikirkan tentang derajat tanah agraris di kota Lalabata 

B. konsep kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di 

desa Lalabata kecamatan tanete rilau Kabupaten Barru. 

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain karena manusia saling 

membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin memenuhi 

kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah yang ingin tanahnya bisa bermanfaat dan 

menghasilkan. Oleh karena itu, masyarakat desa Lalabata melakukan kerja sama 

antara pemilik tanah dan penggarap. 

Kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Lalabata yaitu penggarap tanah 

mengelola sawah dari pemilik tanah persawahan yang mana sawah tersebut ingin 

di olah oleh penggarap agar hasil dari penggarapan sawah tersebut bisa dibagi 

antara pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah yaitu orang yang memiliki hak 

penuh atas tanah yang akan digarap oleh penggarap tanah persawahan. Sedangkan 

penggarap tanah adalah orang yang melakukan pekerjaan yang membantu 
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menggarap tanah si pemilik tanah. Dalam hal ini penggarap tanah menggarap, 

mengelola dan memanen hasil dari garapan tanah yaitu padi. 

Hasil wawancara dari masyarakat desa lalabata pak Syamsuddin : 

“awalnya saya melakukan kerja sama bagi hasil dengan pak damis dengan 

perjanjian mabetesseng di mana perjanjian ini saya hanya melakukan pekerjaan 

menanam padi sedangkan bibit dan pupuk semuanya dari pak damis. Saya hanya 

mendapatkan hasil bagi hasil dari kerja menggarap sawah saja. Dan perjanjian ini 

bisa berlangsung sesuai perjanjian awal dengan pak Damis”24 

Dari hasil wawancara diatas Kerja sama yang dilakukan oleh bapak 

Syamsuddin dengan bapak Damis menggunakan akad musaqah karena tanah serta 

bibit padi disediakan oleh bapak Damis. Akan tetapi seiring berjalanya waktu bapak 

Damis ingin kerja sama lagi dengan bapak Syamsuddin karena pemilik tanah masih 

mempunyai sawah yang lain yang belum dikelola oleh siapa pun. Dan pak 

Syamsuddin juga mau bekerja sama lagi dengan bapak Damis akan tetapi bibit padi 

milik bapak Syamsuddin. Jadi akad kerja sama bagi hasil yang di gunakan oleh 

bapak Syamsuddin dengan bapak Damis untuk lahan pertanian yang lain adalah 

akad mukharabah karena tanah pemilik tanah sedangkan bibit dan keperluan lainya 

milik si penggarap. 

Dalam hal ini yang terlibat dari perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian 

dan penggarapan sawah yaitu hanya pemilik tanah dan penggarap tanah tampa 

campur tangan dengan dengan orang lain atau saksi serta tidak ada syarat-syarat 

khusus untuk kerja sama bagi hasil pertanian dan penggarapan sawah. Pemilik 

tanah memberikan sawahnya agar dikelola, digarap, dirawat dengan baik agar bisa 

                                                           
24 Hasil wawancara dengan bapak syamsuddin,lempang, 5 agustus 2020 
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menghasilkan, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka, dan jangka 

waktu tertentu sekitar kurang lebih 6 tahun. 

C.  Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lalabata kecamatan 

tanete rilau Kabupaten Barru melakukan  kerjasama pertanian. 

Adapun faktor-faktor kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan 

masyarakat Desa Lalabata sebagai berikut :  

     

 

 

 

  

peke 

 

 

 

  

 

Menurut bapak Salim selaku : 

“ Alasan saya melakukan kerja sama bagi hasil karena saya tidak memiliki 

keahlian dalam bertani dan saya sibuk bekerja di luar desa sehingga saya 

melakukan kerja sama bagi hasil, dan saya bisa membantu orang lain 

dengan cara saya menyuruh orang lain untuk mengelola tanah saya.”25 

 

Hasil wawancara dari pemilik tanah yaitu bapak Salim selaku pemilik tanah 

menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerja sama ini yaitu disebabkan karena 

tanah miliknya jarang digarap oleh bapak Salim karena kesibukan bekerja di luar 

                                                           
25 Hasil wawancara dengan bapak Salim,Bungi, 5 agustus 2020 

Faktor-faktor kerja 

sama bagi hasil 

     Pemilik tanah  Penggarap tanah 

Tidak mempunyai keahlian  

Sibuk bekerja diluar daerah 

Saling tolong menolong 

Ingin mempunyai rjaan 

Tidak mempunyai lahan   

Saling tolong menolong 
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daerah dan lahannya jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak bisa menggarap 

tanah miliknya. Sehingga bapak Salim menyerahkan tanah miliknya kepada  

pengelola agar digarap, dirawat serta dipanen oleh petani sehingga bisa 

menghasilkan panen pada tanah milik bapak Salim. 

Menurut bapak sultan selaku pemilik tanah : 

“ saya melaksanakan pembagian kerja sama bagi hasil pertanian sawah karena 

petani penggarap mendatangi rumah saya untuk meminta pekerjaan.”26 

 

Menurut bapak Sultan selaku pemilik tanah bahwa alasan melaksanakan 

pembagian hasil kerja sama penggarapan sawah yaitu karena petani penggarap 

mendatangi rumahnya untuk meminta pekerjaan. Sebab petani penggarap tidak 

memiliki pekerjaan sehingga sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan bapak sultan ingin menolong petani penggarap agar dapat 

pekerjaan , selain itu bapak Sultan tidak memiliki keahlian untuk menggarap 

tanahnya sendiri. 

Menurut bapak Ambo Sanuddin selaku petani penggarap :  

“ saya melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan karena saya tidak 

mempunyai lahan untuk digarap dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

saya.” 27 

 

Alasan bapak Ambo Sainuddin menggarap tanah milik pemilik tanah yaitu 

karena tidak memiliki lahan untuk digarap sehingga ingin menggarap lahan milik 

orang lain, dan mau bekerja sama dengan pemilik tanah untuk menggarap sawah. 

                                                           
26 Hasil wawancara dengan bapak Sultan,Bungi, 6 agustus 2020 

27 Hasil wawancara dengan bapak Ambo Sainuddin ,lempangi, 7 agustus 2020 
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Selain itu, agar bisa memiliki pekerjaan supaya bisa menghidupi kebutuhan 

hidupnya serta keluarganya. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat diperoleh 

suatu kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil pengelolaan 

lahan pertanian sawah antara pemilik tanah dan petani penggarap, hanya didasari 

pada unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini lebih berperang penting dibanding 

dengan unsur lain, sehingga dari unsur kepercayaan ini dapat tolong menolong di 

antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah. Karena pemilik tanah tidak 

terlalu memperhatikan keahlian penggarap untuk menggarap tanah miliknya tetapi 

pemilik tanah menanamkan kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengelola 

lahan miliknya. Selain itu pada pembagian hasil penggarap tanah mempunyai 

keyakinan dan kepercayaan kepada pemilik tanah bahwa pemilik tanah membagi 

hasil sesuai kesepakatan. 

D. Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil yang 

dilakukan di desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Lalabata ada beberapa poin 

yang menjadi bahan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kerja sama 

bagi hasil yang dilakukan di desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. 

1. Dari segi akad dan hukum 

Dari segi akad praktek kerja sama penggarap lahan sawah antara petani dan 

pemilik lahan menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling 

percaya. Akad dalam praktek penggarapan sawah menggunakan lisan mempunyai 
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2 versi, yaitu yang pertama petani atau penggarap mendatangi pemilik lahan untuk 

menawarkan dirinya mengerjakan lahan-nya. Kemudian yang kedua pemilik lahan 

mencari petani atau penggarap untuk dikelola tanahnya.  

Bentuk penjanjian bagi hasil pertanian umum dilakukan secara lisan, atas 

dasar kepercayaan,dan tanpa ada saksi,dalam hukum islam,hukum kerjasama dalam 

pertanian menurut jumhur ulama adalah adanya pemilik tanah, petani dan 

penggarap,objek al-mukharabah yaitu mamfaat dan hasil kerja petani,ijab dan 

Kabul. Tidak ada penjelasan yang menyatakan kerjasama pertanian harus dilakukan 

secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat 

antara pemilik dan pengelolah secara lisan yang berdasar saling percaya. 

Sama halnya yang dilakukan bapak Sultan dan Ambo Sainuddin dimana 

Ambo Sainuddin mendatangi rumah bapak Sultan untuk meminta lahan persawahan 

dikelola olehnya dan hasil dari pertanian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan 

awal atau akad yang dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka akad yang dilakukan dalam akad 

praktik penggarapan lahan persawahan di desa Lalabata Kecamatan tanete Rilau 

Kabupaten Barru dilihat dari tinjauan hukum islam tidak bertentangan dengan 

hukum islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad perjanjian, 

dimana adanya pemilik dan penggarap, ijab dan kabun dan objek al-mukharabah . 

2. Dari segi pelaksanaan kerja sama  

Pelaksanaan praktek  penggarapan persawahan Desa Lalabata Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah setelah pihak penggarap dan pemilik lahan 
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sama-sama sepakat untuk berkerja sama yaitu dengan kesepakatan bahwa pemilik 

lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan bibit dari penggarap.28 

Adapun bentuk lain dari kerja sama dimana pemilik lahan hanya 

menyiapkan lahan dan penggarap menyediakan bibitnya. kerjasama ini sering 

disebut mukhabarah. Mukhabarah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara 

lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen 

benihnya berasal dari penggarap. 

Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian 

bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam kerja sama mukhabarah 

adalah bahwa biaya dan benih tanaman berasal dari penggarap.  

Dasar hukum mukhabarah adalah salah satunya berasal dari Al-hadis 

“ Barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia menemaninya atau 

hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”. (HR.Bukhari)29 

Dalil dari hadis tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai para 

ulama yang membolehkan akad mukhabarah. Menurut para ulama akad ini 

bertujuan saling membantu antara petani dengan pemilik lahan pertanian. disaat 

pemilik lahan tidak mampu menggarap tanahnya, sedangkan si penggarap tidak 

memiliki tanah untuk digarap. 

                                                           
28 Prof.Dr. Wahbah Zuhaily,al-fiqh al-islamy wa Adilatuhu,vol.V,(Damaskus:Dar al-

Firk,2008), h.482 

29 Khusain Khalid Bahreisj, Himpunan hadist shahih muslim,( Surabaya, Al-

ikhlas, 1987),  
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Dari hasil pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan akad 

mukhabarah yang di desa Lalabata dengan bibit dari sipenggarap  sesuai dengan  

hukum islam dimana kerja sama itu di zaman nabi disebut sebagai mukhabarah. 

3. Dari segi permasalahan  

Dari segi permasalahan di dalam praktik kerja sama tidak jauh dari yang 

namanya dengan permasalahan di antara kedua belah pihak yang melakukan kerja  

sama. Di dalam pertanian permasalahan-nya adalah hama, pembagian hasilnya 

yang tidak transparan bahkan gagal panen.  

Mengenai permasalahan hama dapat di antisipasi dengan obat pestisida 

dengan menyemprotkan obat ketanaman agar padi menjadi pulih atau sehat kembali 

sampai musim panen tiba. 

Dari segi perselisihan dan cara melakukan penyelesaian permasalahan di 

dalam praktek penggarapan lahan persawahan di desa Lalabata Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru dari hasil penelitian yang dilakukan hanya terdapat satu 

masalah yaitu mengenai metode pembagian bagi hasilnya. Faktor yang 

mengakibatkan masalah pembagian bagi hasilnya  menurut hasil wawancara 

masyarakat di desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru antara 

pemilik lahan dan penggarap sawah :  

a. Saat panen tiba, padi ditebas kemudian penebas tidak memberi 

nilai laku hasil pertanian. 

b. Tempat tinggal pemilik lahan yang jauh dari lahan sawahnya 

sehingga saat panen tiba pemilik lahan tidak ikut dalam 

penjualan padi. 
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Pemecahan masalah yang terjadi di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru menggunakan sistem kekeluargaan, tidak sampai ke ranah hukum 

karena sudah menjadi adat atau tradisi  desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. Sehingga penyelesaian masalah seperti ini akan menimbulkan 

keharmonisan dan kerukunan bagi masyarakat, tidak menimbulkan dendam dan 

kebencian. Sangat bayak permasalahan semacam ini yang terjadi di desa Lalabata, 

namun dari rentetan masalah itu semua, kejadian ini membuat masyarakat atau 

khususnya penggarap dan pemilik lahan menjadi lebih berhati-hati.  

Dari uraian peneliti berpendapat untuk permasalahan memecahkan masalah 

dengan sistem kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum islam karena 

menurut surat hujarat ayat 10. Sesama hamba Allah itu bersaudara, apabila ada 

perselisihan perbaikilah hubungan dengan baik-baik agar mendapat rahmat 

baginya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1.  Kerangka pembagian manfaat yang terjadi di Desa Lalabata Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru memiliki struktur yang berbeda. 

Bagaimanapun, yang perlu diketahui adalah bahwa jenis kerangka 

pembagian manfaat saat ini sangat bergantung pada pengaturan, yaitu 

jenis kerangka pembagian manfaat yang akan dilakukan oleh kedua 

pemain. Selanjutnya, pada dasarnya sistem yang mereka gunakan adalah 

sesuai syariat Islam, khususnya struktur mukharabah. 

2.  Variabel-variabel yang menyebabkan daerah berpartisipasi dalam 

hortikultura adalah karena pemilik lahan tidak memiliki kesempatan dan 

kapasitas untuk mengelola lahan pertanian, petani penggarap 

membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kapasitas dan informasi 

tentang budidaya belum ' Tidak memiliki lahan, dengan alasan di satu 

sisi petani penggarap dan pemilik lahan tidak memiliki modal yang 

cukup sehingga mereka bekerjasama di pedesaan. 

3. Perspektif syariat Islam tentang partisipasi bagi hasil dalam 

pembangunan sawah yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Desa 

Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah sesuai 

syariat Islam mengingat masyarakat setempat memiliki pemahaman 

yang sama. sebagai kesepakatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam 

dalam perampasan barang-barang agraria, khususnya akad mukharabah. 
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B. Saran-saran 

Dari eksplorasi ini, para pencipta membuat beberapa ide, khususnya. 

1. Sehingga pemilik tanah wajar dalam membagi hasil kepada peternak yang 

telah bekerja dengan mereka, dan memberikan hasil sesuai kesepakatan, 

sesuai hasil yang dibuat oleh peternak. 

2. Bagi peternak, memiliki pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya 

sesuai dengan apa yang diminta dan diselesaikan, dan tidak meminta lebih 

dari apa yang belum ditetapkan kepada pemilik lahan. 
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diperguruan tinggi akhirnya selesai juga dengan tersusunnya skripsi yang 

berjudul : : Tinjauan Hukum Syariah Tentang Peraktik Bagi Hasil     Pada 

Pengelolaan Lahan Oleh Penggarap Dengan Pemilik Lahan Persawahan. 

(Studi Kasus Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Pemilik/Penggarap Sawah 

Nama : 

Umur : 

Pekerjaan : 

Alamat/Kelurahan : 

Bertindak sebagai : Pemilik lahan/ Penggarap lahan 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah? 

2. Berapa luas sawah yang bapak/ibu miliki/garap? 

3. Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah? 

4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Undang-Undang (Peraturan) yang 

mengatur tentang       perjanjian bagi hasil tanah pertanian? 

5. Apakah pernah ada sosialisasi dari kepala dukuh/kepala desa/camat terkait 

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam 

pertanian? 

7. Dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah yang bapak/ibu lakukan apakah 

dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan 

penggarap sawah)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak 

dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap? 

8. Apakah perjanjian bagi hasil yang bapak/ibu lakukan dilaporkan dan dicatatkan 

kepada Kepala Desa/Camat? 

9. Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? 

Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya 

tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi 

hasil tersebut? 

10. Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya 

lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menetukan hal 

tersebut. 

11. Apakah sudah diperjanjikan di awal, jika waktu perjanjian telah berakhir sawah 

harus dikembalikan kepada pemilik dalam kondisi baik dimana kondisi baik yang 

dimaksud adalah kondisi yang tidak merugikan pemilik? 

12. Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk beras atau sudah dalam bentuk 

uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut? 



53 

 

 

 

13. Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama 

melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, 

siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah 

bentuk pembagiannya? 

14. Bagaimana jika masih dalam jangka waktu perjanjian salah satu pihak tidak 

mampu melanjutkan perjanjian bagi hasil? Tidak mampu yang dimaksud bisa 

karena penggarap sakit, meninggal dunia, atau sebab lainnya. Selain itu bisa karena 

pemilik membutuhkan dana sehingga tanahnya harus dijual untuk membayar utang. 

Maupun sebab lainnya. 

15. Apakah dampak bagi bapak/ibu dan keluarga selama menjalani perjanjian bagi 

hasil? 
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LAMPIRAN 

 

 wawancara dengan bapak Ambo Sainuddin ,lempangi, 7 agustus 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wawancara dengan bapak Ambo Sainuddin ,lempangi, 7 agustus 2020 
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wawancara dengan bapak Sultan,Bungi, 6 agustus 2020 

 

 

   wawancara dengan bapak Sultan,Bungi, 6 agustus 2020 
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