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ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA POLA KERJASAMA 

PENGERJAAN PERSAWAHAN  

Abstrak 

Masyarakat di Desa Donomulyo Kecamatan Secang  Kabupaten 

Magelang merupakan mayoritas petani, di samping mengelola sawah 

sendiri, mereka juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap 

sawahnya dengan sistem bagi hasil yang sesuai adat istiadat setempat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara masyarakat 

petani di Dusun Kalisalak Desa Donomulyo Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang dalam menerapkan sistem bagi hasil dalam pola 

kerjasamadalam penggarapan sawahnya.Jenis penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta termasuk ke 

dalam penelitian lapangan karena data dan informasi yang digali 

merupakan data dari lapangan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan bagi hasil di Desa Donomulyo sudah sah menurut hukum 

Islam, akan tetapi masih belum sesuai dengan asas bagi hasil muzara’ah. 

Karena pada kenyataannya pemilik dan penggarap membagi hasil panen 

sebelum panen dilakukan sehingga lebih cenderung mirip dengan 

persewaan. 

Kata Kunci: muzara’ah, kesepakatan, hukum Islam 

 

Abstract 

The people in Donomulyo Village, Secang Subdistrict, Magelang 

Regency are the majority of farmers, in addition to managing their own 

fields, they also employ other people to work on their fields with a 

production sharing system that is in line with local customs. The purpose 

of this research is to find out how the farming community in Kalisalak 

Hamlet, Donomulyo Village, Secang Subdistrict, Magelang Regency in 

applying the profit sharing system in the pattern of cooperation in the 

cultivation of their fields. This type of research used in this study is a 

type of qualitative research and included in field research because the 

data and information extracted are data from the field. The author 

concludes that in the implementation of profit sharing in the village of 

Donomulyo is legal according to Islamic law, but still not in accordance 

with the principle of profit sharing. Because in reality the owner and 

tenants share the harvest before the harvest is done so it is more likely to 

be similar to renting. 

Keywords: Muzara’ah, Agreement, Islamic Law 

1. PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna yakni 

dengan dibekali akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, yang tujuan 
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utamanya hanya untuk beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, Allah memberikan rezeki yang maksimal dengan syarat 

manusia tetap berusaha sekuat tenaga, sepanjang tidak melewati batas-batas 

yang telah ditentukan oleh syariat agama. 

Islam mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin khususnya dan 

kepada seluruh manusia umunya untuk membantu kepada orang yang lemah, 

memberikan kepada yang membutuhkan. Sangat dilarang dan diharamkan 

menindas atau merendahkan orang lain, karena menindas orang yang lemah 

dan merendahkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-

perbuatan yang tidak baik, tidak manusiawi, dan melanggar norma-norma 

moral serta aturan syariat Islam. 

Bahkan manusia merupakan makhluk sosial, artinya merupakan 

makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain 

untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena 

itu sangat disayangkan jika di antara manusia masih ada yang bersikap 

sombong dan merendahkan yang lain. Sedangkan kerjasama yang dilakukan 

manusia bermacam-macam bentuknya dengan kondisi yang sedang terjadi. 

Misal saja kondisi ketika sedang menggarap persawahan maka ada beberapa 

pembagian kerjasama yakni musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah. Kerjasama 

dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah 

(boleh). 

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama’ membolehkan aqad 

musaqah,muzara’ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan contoh yang 

diajarkan Nabi SAW dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad 

bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. 

Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak 

mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan 

orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak 

punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut 

menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan. 
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Sistem bagi hasil bagi masyarakat luas belum begitu dimengerti dan 

difahami dengan jelas. Termasuk sistem bagi hasil dengan basis syari’ah salah 

satunya muzara’ah yang masih terbilang asing dan jarang diterapkan oleh 

masyarakat pada umumnya.  

Dalam buku Dinar The Real Money : Dinar Emas, Uang & Investasi 

oleh Muhaimin Iqbal bahwasannya akad muzara’ah ialah akad transaksi 

pengolahan tanah dan bagi hasil atas apa yang dihasilkannya. Adapun yang 

menjadi landasan dalam menjalankan muzara’ah sendiri adalah hadist sebagai 

berikut :  

Rasulullah SAW bersabda: 

من  :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 م{كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه }رواه مسل

Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw 

(barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan 

faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja 

tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim). 

Praktik demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. 

Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah 

SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian 

dan buah-buahan yang bisa dihasilkan dari tanah khaibar1. 

Dalam hal ini, praktek muzara’ah diterapkan salah satunya di desa 

Kalisalak Donomulyo Secang Magelang yang masih terbilang banyak 

persawahan dan memang sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai 

petani, walaupun tidak semuanya bertani. Akan tetapi perlu dibenahi kembali 

agar pengetahuan masyarakat mengenai prinsip bagi hasil muzara’ah 

meningkat demi terealisasinya hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa 

perlu melakukan penelitian yakni mengenai analisis sistem bagi hasil dalam 

transaksi muzara’ah persawahan pada masyarakat petani di Dusun Kalisalak 

Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Dan juga 

                                                             
1https://www.eramuslim.com/ekonomi/masalah-bagi-hasil-sawah-muzara-039-ah.htm, 

( diakses pada 22 April 2020 ) 

https://www.eramuslim.com/ekonomi/masalah-bagi-hasil-sawah-muzara-039-ah.htm
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menganalisis cara kerja dan praktik muzara’ah yang dilakukan oleh  

masyarakat petani. 

2. METODE 

Terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data : 

2.1 Cara Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian.2 

Pada penelitian kali ini, penulis melakukan wawancara dengan para 

petani penggarap atau pun petani pemilik lahan  di Dusun Kalisalak Desa 

Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Yang tujuannya adalah 

untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai ada tidaknya para petani yang 

menggunakan transaksi muzara’ah dan bagaimana penerapannya dalam 

masyarakat. 

Selain mewawancarai petani, penulis juga berusaha mencari info lain 

dari pihak kantor kelurahan, dengan mewawancarai salah satu staf di kantor 

kelurahan Donomulyo. 

2.2 Cara Dokumentasi 

Cara dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi baik berupa 

gambar, catatan, maupun tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data publikasi 

baik dalam bentuk laporan tahunan atau bulanan.  

Penulis mengumpulkan data dari balai desa di wilayah tersebut atau pun 

dari para petani langsung. Di samping itu juga mengumpulkan data dari 

lapangan dengan cara mengambil foto, rekaman, maupun video kegiatan 

dalam mengolah lahan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Latar Belakang 

Dusun Kalisalak Desa Donomulyo merupakan dusun yang mayoritas atau 

sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi 

                                                             
2Sutrisno Hadi, Metodelogi Research Jilid 2, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm.218. 
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ada pula yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

mempunyai kerja sampingan sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar wilayah Desa Donomulyo merupakan persawahan dan perkebunan. Oleh 

karena itu mereka berinisiatif menghabiskan waktu luang dengan mengurus 

sawah atau kebun yang mereka miliki. Mereka berfikir akan rugi jika sawah 

atau kebun yang cukup luas dibiarkan begitu saja, pastinya tidak akan 

menghasilkan apa-apa. 

Menurut salah satu pemuka agama di dusun setempat, masyarakat 

memang mempunyai insiatif sendiri ketika bekerja sebagai buruh, Pegawai 

Negeri Sipil, atau yang lainnya selesai, maka waktu luang yang mereka 

gunakan adalah dengan bertani. Selain sebagai pekerjaan sampingan, bertani 

juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh, dikarenakan ketika menggarap 

lahan sudah tentu badan akan selalu bergerak dan menghasilkan  keringat. 

Bukan hanya itu, ketika sudah lelah di malam hari, mereka akan cenderung 

nyaman beristirahat. 3 

3.2 Pelaku Kegiatan Bagi Hasil Muzara’ah 

Dalam hal ini salah satu pelaku kegiatan sistem bagi hasil dalam penggarapan 

lahan persawahan atau disebut muzara’ah adalah Bapak Irfan Susanto yang 

beralamatkan di Dusun Kalisalak Desa Donomulyo Kecamatan Secang 

kabupaten Magelang. Beliau merupakan salah satu warga yang bermata 

pencaharian sebagai petani dan sebagai guru honorer. Beliau menggarapkan 

sawahnya kepada Bapak Atikno yang beralamatkan di Dusun Depokan Desa 

Purwosari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Sedangkan kurun waktu 

yang disepakati dalam kerjasama tersebut adalah sekitar 5 tahun lamanya. 

Akad tersebut dilaksanakan dari tanggal 20 November 2017 dan berakhir 

sampai dengan 20 November 2022 dengan luas sawah 320 𝑚2 dan terbagi 

dalam 6 petak. Setiap petaknya sekitar 53,3 𝑚2.  

3.3 Praktek Kegiatan Bagi Hasil Muzara’ah 

                                                             
3Irfan, wawancara dengan peneliti,  petani, 16 Februari 2020 di Dusun Kalisalak Desa 

Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.  
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Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, yang dilakukan dengan 

mewawancarai salah satu warga. Warga tersebut merupakan pelaku transaksi 

bagi hasil muzara’ah dalam persawahan yakni bapak Irfan Susanto 

mengatakan bahwa sawah yang digunakan sebagai objek muzara’ah 

merupakan sawah dengan luas 320 𝑚2. Sawah yang digunakan dalam  

kerjasama tersebut terbagi dalam 6 petak yang masing-masing petak memiliki 

luas sekitar 53,3 𝑚2.  Sedangkan letak sawah tersebut berada di antara Desa 

Purwosari, Desa Sidomulyo, dan Desa Donomulyo.  

Pihak terkait yakni Bapak Irfan Susanto dan Bapak Atikno harus 

menentukan apa saja yang menjadi syarat dan apa sajakah yang akan 

diperjanjikan. Diawali dengan objek dan tujuan perjanjian yang akan 

digunakan sehingga para pihak bermusyawarah mengenai kerjasama yang akan 

mereka lakukan. Lalu para pihak membuat persetujuan agar perjanjian yang 

dibuat sah, dalam hal perjanjian disaksikan oleh saksi. Tugas saksi yakni 

menyaksikan perjanjian yang diperjanjikan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal 

ini pihak yang terkait yaitu pemilik lahan/sawah dan penggarapnya. Sedangkan 

saksi dari pada perjanjian tersebut yakni keluarga masing-masing pihak. Lalu 

pihak pemilik lahan dan penggarap lahan mengutarakan janji-janjinya. 

Perjanjian yang dilakukan berupa bagi hasil mengenai keuntungan dari hasil 

panen maupun ketentuan lainnya dalam lingkup kontrak yang mereka 

sepakati.4 Mereka mengklaim bahwa perjanjian yang mereka sepakati 

merupakan perjanjian dalam bentuk muzara’ah. 

Pemilik sawah dan pengelolanya melakukan perjanjian yang berbeda dari 

perjanjian persawahan pada umumnya. Yaitu dengan menaksir terlebih dahulu 

mengenai hasil yang diperoleh ketika panen melimpah dan hasil yang diperoleh 

ketika gagal panen. Dengan hal itu kemudian ditentukan mengenai data 

sebelumnya dan diambil jumlah tengahnya. Kedua belah pihak bersepakat 

bahwa pihak pemilik sawah sudah menerima uang tunai sebesar Rp 3.500.000 

sebagai hasil yang biasanya diperoleh ketika gagal panen atau panen 

                                                             
4Irfan Susanto, wawancara dengan penulis, Pemilik Lahan Persawahan, 23 Februari 

2020, di Donomulyo  
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melimpah. Uang tunai yang sudah di terima tersebut merupakan hasil dari 

kesepakatan dari hasil taksiran dan presentase sekitar 70% untuk penggarap 

dan 30% untuk pemilik karena bibit dan segala seluk beluk dalam penggarapan 

lahan dari pihak pengelola lahan. Pihak pemilik lahan hanya bermodal lahan 

saja sehingga sudah sepatutnya jika pemilik lahan menerima uang tunai sebesar 

Rp 3.500.000 dari hasil taksiran panen selama 5 tahun setelah dibagi 70%  dan 

30%.5 

Menurut pemilik lahan yaitu Bapak Irfan Susanto dan juga penggarap 

lahan yakni Bapak Atikno mengatakan bahwa sistem yg digunakan adalah 

dengan bagi hasil muzaraah dengan model taksir terlebih dahulu sehingga 

pemilik lahan langsung menerima hasil dengan instan. Tentu dengan 

pertimbangan yang sangat matang dengan maksud tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan.6 

Sedangkan sistem operasional dalam penggarapan lahan ini, pemilik 

lahan lepas tangan atau tidak ikut campur sama sekali dengan penggarapan 

lahan tersebut dalam kurun waktu yang telah mereka berdua sepakati, yakni 

dalam kurun waktu 5 tahun, dan lebih jelasnya dari tanggal 20 November 2017 

sampai dengan 20 November 2022.7 

Menurut Bapak Atikno perjanjian tersebut akan berakhir dalam 5 tahun. 

Adapun jika salah satu pihak meninggal maka akan diteruskan oleh ahli waris. 

Karena di awal sudah dikemukakan bahwasannya pemilik lahan sudah 

menyerahkan sepenuhnya lahan tersebut untuk digarap, maka tidak akan ada 

wanprestasi. Selain itu kerugian yang akan terjadi juga sudah ditaksir, dengan 

begitu jika ada kerugian sudah pasti ditanggung kedua belah pihak, akan tetapi 

jika ada keuntungan maka pihak pemilik lahan sudah sepakat kalau 

                                                             
5Atikno, wawancara dengan penulis, Penggarap Lahan Persawahan, 23 Februari 2020, 

di Purwosari 
6Irfan Susanto dan Atino, wawancara dengan penulis, Pemilik dan Penggarap Lahan 

Persawahan,  23 Februari 2020, di Donomulyo 
7Irfan Susanto, wawancara dengan penulis, Pemilik Lahan Persawahan, 23 Februari 

2020, di Donomulyo  
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keuntungannya hanya sekitar 30% saja dan pengelola juga sudah sepakat kalau 

dia akan menerima keuntungan sebesar 70%.8 

3.4 Pokok Kegiatan Bagi Hasil Muzara’ah 

Dalam hal ini ada beberapa pokok yang penting untuk dikemukakan sebagai 

berikut :  

3.4.1 Kegiatan ini didasari rasa saling percaya 

Kegiatan ini didasari oleh kepercayaan masing-masing pihak, yang 

mendasarkan rasa percaya dalam akadnya, pemilik lahan mempercayakan 

lahannya untuk digarap oleh penggarap lahan. Yakni Bapak Irfan selaku 

pemilik lahan memberikan lahannya kepada Bapak Atikno untuk digarap 

dengan dasar rasa percaya. Begitupun penggarap lahan menjaga kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan dengan sungguh-

sungguh.  Bapak Atikno selaku penggarap lahan bersedia menggarap lahan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan porsinya.  

3.4.2 Kegiatan ini melibatkan dua pihak 

Pihak yang terlibat yakni terdiri dari pemilk lahan yang mempercayakan 

lahannya untuk digarap yaitu bapak Irfan dan penggarap lahan yang sudah 

dipercaya sepenuhnya oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan yakni Bapak 

Atikno. 

3.4.3 Kegiatan ini menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak 

Salah satu tujuan dalam bagi hasil adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi 

masing-masing pelaku. Begitupun dalam muzara’ah ini, pemilik lahan 

mempercayakan lahannya untuk digarap karena tujuannya untuk mendapatkan 

keuntungan. Bapak Irfan Susanto menyerahkan lahannya untuk digarap agar 

mendapatkan hasil dari sawahnya. Lalu penggarap lahan jugabersedia 

menggarap lahan karena tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. 

Bapak Atikno bersedia menggarap lahan karena ingin mendapatkan hasil dari 

jasanya. 

                                                             
8 Bapak Atikno, wawancara dengan penulis, Penggarap Lahan Persawahan, 23 

Februari 2020, di Donomulyo 
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Sighat yang digunakan harus jelas, yakni adanya kesepakatan kedua 

belah pihak sehingga menghasilkan mufakat. Ijab yang diucapkan harus jelas 

dan sesuai dengan syariat, begitu pula dengan qabul yang diucapkan juga harus 

jelas pula. 

Dalam perjanjian tersebut, mereka melakukan pertemuan secara 

langsung dilanjutkan  membuat kesepakatan secara lisan, petani pemilik lahan 

mengucapkan “saya ingin meminta tolong engkau untuk menggarapkan lahan 

milik saya pribadi kepadamu”. Kemudian penggarap lahan pun menyanggupi 

permintaan pemilik lahan dengan mengatakan, “baiklah saya garap lahan 

milikmu”. Setelah ijab qabul selesai kemudian mereka menaksir hasil panen 

dalam semusim. Lalu membuat kesepakatan berikutnya yakni dengan 

presentase 30% dan 70%. 30% untuk pemilik lahan karena hanya bermodalkan 

lahan saja dan 70% untuk penggarap lahan karena bermodal biaya bibit, 

pengelolaan, fikiran, tenaga, dan jasa. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa petani di Dusun Kalisalak Desa Donomulyo Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang menerapkan sistem bagi hasil dalam pola kerjasama 

penggarapan persawahan, yakni dengan menaksir hasil yang diperoleh selama 

5 tahun dalam kisaran keuntungan terkecil bagi pemilik lahan sawah. Kedua 

belah pihak menaksir keuntungan yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun, 

lalu penggarap lahan memberikan uang dari hasil penaksiran tersebut kepada 

pemilik lahan. Dengan kesepakatan pemilik lahan tidak mendapatkan apa-apa 

setelah diberi uang penaksiran tersebut. Tidak hanya itu, dalam kesepakatan 

mereka pemilik lahan persawahan tidak diperkenankan ikut campur dalam 

penggarapan, ide, dan lannya. Taksiran yang mereka sepakati adalah 30% 

untuk petani pemilik lahan dan 70% untuk petani penggarap lahan. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kegiatan di atas adalah sewa 

menyewa tanah namun dikarenakan penduduk sekitar menamai nya dengan 

muzara’ah maka ini adalah bentuk kekeliruan. Mereka mengklaim bahwasanya 
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kerjasama yang mereka lakukan merupakan kerjasama muzara’ah, akan tetapi 

pada kenyataannya kerjasama yang mereka lakukan adalah sewa-menyewa.  

4.2 Saran  

Setelah melalui berbagai hal maka sudah sampailah penulis untuk 

menyampaikan saran : 

Bagi pelaku usaha 

Saran yang akan disampaikan oleh penulis kepada pelaku usaha yakni tetap 

giat bekerja dan menanggung masing-masing tanggung jawab yang telah 

disepakati dan jangan lupa selalu melibatkan Al Quran, As Sunnah, ataupun  

ijma’ ulama dalam pemakaian akad maupun perekonomian karena semua 

lingkup kehidupan termasuk perekonomian sudah tertuang dalam hukum 

Islam. 

Bagi pembaca 

Penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasaanya semoga apa yang 

telah penulis teliti dan apa yang telah ditulis di atas dapat bermanfaat dan bisa 

digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. Semoga penelitian 

selanjutnya dapat lebih berkembang dibanding penelitian ini. 
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