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MOTTO 

 

 .......َوتَعَاَونُواْ َعلَي اْلبّرِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَي اإِلثِْم َواْلعُدَْوانِ ........

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan” (QS 

Al Maidah: 2) 

” Seorang muslim adalah saudara (lain) Muslim, ia tidak kesalahan dia juga tidak 

menyerahkannya kepada orang yang tidak dia salah Jika ada memenuhi kebutuhan 

saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya, jika satu mengurangi seorang muslim 

dari kesulitan, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat, dan jika ada yang 

menutupi seorang Muslim (dosa-dosanya), Allah akan menutupi dia (nya dosa-dosa) di 

Hari Kebangkitan “. (HR.Mutafaq ‘alaihi) 

 

Penonton memang selalu lebih hebat dari pada pemain, tapi sampai kapanpun 

penonton tidak akan pernah menjadi pemenang. (Wahyu H) 
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ABSTRAK 

 

Praktik penggarapan kebun kelapa sawit di kecamatan Geragai bisa 

dikatakan cukup unik. Di tempat lain pada umumnya ketika mengadakan 

kerjasama penggarapan yang dibagi hanya hasil panen dari tanamannya saja, 

berbeda dengan yang terjadi di kecamatan Geragai, dalam praktik 

penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya. 

Sehingga hal ini menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk dijadikan sebagai 

objek kajian penelitian dan diharapkan mampu memberikan konstribusi pemikiran 

dalam bidang penggarapan perkebunan, khususnya sistem bagi tanaman sekaligus 

tanah penggarapan kebun kelapa sawit antara pemilik tanah dan petani penggarap. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui 

praktik penggarapan kebun kelapa sawit di kecamatan Geragai (2) Untuk 

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan kebun kelapa 

sawit antara pemilik tanah dan penggarap di kecamatan Geragai. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Metode 

pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penggarapan kebun kelapa sawit 

yang dilakukan masyarakat kecamatan Geragai adalah kerjasama yang sah, 

walaupun mayoritas ulama tidak membolehkan akad mugharasah, tapi peneliti 

menyimpulkan bahwa akad mugharasah tersebut sah dan tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Dasar hukumnya adalah istihsan bi al-„urf, yaitu istihsan 

yang berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku umum. Karena akad 

perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit yang membagi tanaman sekaligus 

tanahnya sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Geragai dan sudah 

berlangsung sejak lama. Selain itu pembagian tanaman sekaligus tanahnya 

dilaksanakan secara adil sesuai dengan kesepakatan awal tidak ada unsur 

penipuan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan terzalimi, maka muamalah itu 

sah dan dibolehkan. 

 

Kata Kunci: Penggarapan, Kelapa Sawit dan mugharasah. 
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