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PRAKTIK AKAD LELANG SEWA SAWAH SISTEM TAHUNAN DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KOLONG KECAMATAN 

NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO) 

Abstark 

Sewa menyewa sistem tahunan merupakan hal lazim yang dilakukan di 

Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Pokok 

permasalahan   dalam   penelitian   ini   adalah   bagaimana   praktek   sewa 

menyewa sawah sistem tahunan di Desa Kolong Kecamatan Ngasem 

Kabupaten Bojonegoro terjadi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

akad sewa menyewa sawah sistem tahunan yang dilakukan di Desa Kolong 

Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap praktik   akad sewa 

menyewa yang dilakukan di Desa Kolong dan juga untuk mendeskripsikan 

praktik akad sewa menyewa sawah sistem tahunan di Desa Kolong. Metode 

penelitian jenis metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

dari peneliti mewawancarai pihak penyewa dan menyewakan secara langsung 

dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari jurnal, 

buku, skripsi, makalah yang merupakan data pendukung dari data primer. 

Metode pengumupulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif   analisis. 

Hasil penelitian berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Desa  

Kolong  tidak  sah dalam hukum Islam. 

Kata Kunci: Akad, Sewa Menyewa, Hukum Islam 

Abstract 

Annual system rental is a common thing to do in Kolong Village, Ngasem 

District,  Bojonegoro Regency.  The  subject  of this  research  is  how the 

practice of leasing the annual paddy field system in Kolong Village, Ngasem 

District, Bojonegoro Regency occurs and how to discuss Islamic law on the 

annual system of rice field leasing contract conducted in Kolong Village, 

Ngasem District, Bojonegoro Regency. The purpose of this study is to explain 

the view of Islamic law on the practice of lease agreements carried out in 

Kolong Village and also to describe the practice of leasing system contracts in 

the Kolong Village. The research method of the type of method used is 

qualitative. The data source used is the primary data source which is the source 

of the data obtained from the interviewees renting the party and renting it 

directly and the secondary data source is the data source obtained from 

journals, books, theses, papers which are supporting data from primary data. 

The data collection method uses the method of observation, interview and 

documentation. Data analysis techniques using the deductive method of 
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analysis. The results of research based on research that has been done in the 

village of Kolong is not legal in Islamic law. 

Keywords: Contract, Lease, Islamic Law 

1. PENDAHULUAN 

Pada saat  ini  perkembangan  yang ada di  lapangan  perdagangan yang 

sebelumnya belum berkembang dan sekarang semakin berkembang pesat, 

macam-macam perdagangan yag sebelumnya tidak diperjual belikan. Salah 

satu akad yang diperjual belikan adalah sawah. 

Sewa menyewa merupakan salah satu alat transaksi ekonomi yang 

berjalan sudah lama dan dikerjakan oleh warga Desa Kolong Kecamatan 

Ngasem Kabupaten Bojonegoro untuk mencukupi kebutuhan para petani. 

Latar  belakang  permasalahan  Sewa  menyewa  yang  dilakukan sesuai   

dengan   kesepakatan   antara   dua   belah   pihak   mereka   telah bersepakat 

atau menyepakati terlebih dahulu aturan yang akan digunakan namun ada 

beberapa orang atau pihak yang masih melanggar akad yang telah disepakati 

tersebut. Seperti pengembalian lahan yang sudah ditentukan waktunya namun 

melebihi batas pada saat pengembalian akad dengan alasan   mengalami 

kerugian sehingga pihak penyewa meminta waktu  lebih  lama dan    ini  akan  

merugikan pihak  yang menyewakan, pembatalan sewa secara sepihak karena 

sawah yang disewakan sebagian bisa ditanami namun sebagian lagi bero (tidak 

dapat ditanami) kecacatan tersebut telihat setelah akad, maka dari itu pihak 

penyewa membatalkan secara sepihak. 

Deskripsi permasalahan yang terjadi di Desa Kolong Kecamatan 

Ngasem ini pihak yang menyewakan tidak menjelaskan secara jelas objek 

yang akan disewakan kepada pihak penyewa sehingga pihak penyewa tidak 

mengetahui apakah terdapat kecacatan pada objek yang disewakan atau tidak, 

selain itu ada pihak penyewa yang meminta jangka waktu sewa lebih lama 

padahal jangka waktu sewa sudah ditentukan masanya namun karena pihak 

penyewa mengalami kerugian jadi meminta jangka waktu yang lebih lagi 

kepada pihak yang menyewakan. Rumusan tujuan penelitian ini adalah Untuk 

menjelaskan mengenai praktik sewa menyewa sawah sistem tahunan di Desa 

Kolong berdasarkan hukum Islam, untuk mendeskripsikan Praktik Akad 
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Lelang Sewa Sawah Sistem Tahunan di Desa Kolong Kecamatan Ngasem 

kabupaten Bojonegoro. 

Selain itu ada beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti  salah  satunya  adalah  Henansyah  (Institut  Agama  Islam Negeri 

Sunan Ampel, 2012) dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap   

Sewa   menyewa   Tanah   Bengkok   di   Desa   Tlogoagung Kecamatan 

Bourno Kabupaten Bojonegoro. Skripsi ini membahas tentang sawah 

bengkok yang diberikan kepada kepala desa namun kepala desa meningga l 

dunia, sehingga sawah bengkok yang seharusnya diberikan kepada kepala 

desa yang baru malah digunakan ahli waris kepala desa yang meninggal itu, 

sehingga dalam hal ini terjadilah mufakat untuk meyelesaikan permasalahan. 

dan Nurul wahid Romadlon, (Universitas Islam Negri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2015) dengan judul skripsi Sewa Menyewa Tanah dengan 

Sistem Lelang Perspektif Hukum Islam studi Kasus di Desa Dewi, Bayan 

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Skripsi ini membahas penyewaan sawah 

dengan menggunakan sistem lelang yang  dimana  pihak  yang  bersangkutan  

membuat  aturan-aturan yang  telah  disepakati  namun  masih  banyak  pihak  

yang  melanggar terutama dalam hal pembayaran uang sewa, selain itu sistem 

lelang sawah ini sering terjadi antara pihak kedua dengan pihak ketiga dimana 

didalam perjanjian tidak disebutkan dan hal ini akan merugikan pihak pertama 

menguntungkan pihak kedua. 

Manfaat penelitian ini Yaitu Manfaat TeoritisHasil dari penelitian ini 

sebagai acuan atau wawasan untuk menambah ilmu bagi para masyarakat, 

supaya lebih mengerti cara sewa menyewa sistem tahunan yang sesuai dengan 

syarat dan rukun terutama dalam hukum islam. Manfaat Praktis dari hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman  yang 

mendalam  kepada para masyarakat,  khususnya bagi penyewa dan yang 

menyewakan sawah sistem tahunan yang dilakukan di Desa Kolong 

Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. 

2. METODE 

Sewa menyewa merupakan salah satu  alat  transaksi  ekonomi  yang berjalan 

sudah lama dan dikerjakan oleh warga Desa Kolong Kecamatan Ngasem 
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Kabupaten Bojonegoro untuk mencukupi kebutuhan para petani. Transaksi   

sewa   menyewa   merupakan   hakupil   umum   yang   sering dilakukan oleh 

orang-orang pedesaan baik yang dilakukan oleh kerabat, keluarga serta 

masyarakat lain. Sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

antara dua belah pihak mereka telah bersepakat atau menyepakati terlebih 

dahulu aturan yang akan digunakan namun ada beberapa orang atau pihak 

yang masih melanggar akad yang telah disepakati tersebut. Seperti 

pengembalian lahan yang sudah ditentukan waktunya namun melebihi batas 

pada saat pengembalian akad dengan alasan   mengalami kerugian sehingga 

pihak penyewa meminta waktu lebih lama dan   ini akan merugikan  pihak  

yang  menyewakan,  pembatalan  sewa  secara sepihak karena sawah  yang  

disewakan  sebagian  bisa  ditanami  namun sebagian  lagi  bero  (tidak  dapat  

ditanami)  kecacatan  tersebut  telihat setelah akad, maka dari itu pihak 

penyewa membatalkan secara sepihak. Sistem sewa menyewa yang dilakukan 

di Desa Kolong ini menggunakan proses lelang  supaya  para  masyarakat  

desa  bisa  menggunakan  sawah yang yang dilelangkan secara merata. 

Metode kualitatif deduktif metode kualitatif merupakan proses pendekatan 

yang dapat meliputi usulan penelitian, proses, hipotesis, dan turun ke 

lapangan. Dan apabila semua data sudah terkumpul maka digunakan   

penelitian   kualitatif   dengan   menggunkan   metode   yang deduktif, yaitu 

paragraf yang menempatkan gagasannya berada pada awal paragraf, yang 

terdiri dari sebuah pernyataan umum yang kemudian disambung dengan 

penjelasan-penjelasan yang dalam artinya membahas sesuatu yang umum 

kemudian menjadi khusus. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber 

data primer dan data sekunder, sumber data primer merupakan data yang 

didapat dari objek penelitian, data primer di dapat dari berbagai informan 

artinya dalam penelitian yang dilakukakan, individu melakukan wawancara 

kepada pemilik lahan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah 

merupakan data akan yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang 

didapat dari luar objek penelitian. Baik itu dari jurnal, buku, maupun makalah 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data 

menggunkan metode observasi, metode wawancara dan juga metode 

dokumentasi.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ijarah memang diperbolehkan islam karena didalamnya terdapat unsur untuk 

saling membantu terhadap masyarakat sekitar. Hal ini telah digambarkan dalam 

Qs. Al-Maidah (3) : 2 yang bunyinya: 

والعدوان عليا الثم  ونوا  تعا  وال   

 

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa segenap aktifitas bekerja sama secara umum 

dihalalkan selama  tidak  melanggar  ajaran  agama  yang  telah  diajarkan, 

seperti dalam hal gharar dan juga merugikan salah satu pihak yang 

bersangkutan. Setelah penelitian ini  dilakukan  dan  pengumpulan  data  

bedasarkan data lapangan dan juga data-data yang dibutuhkan oleh penulis, 

selain itu penulis  juga  mengkolaborasikan  dengan  materi  yang  didapat  dari  

buku, jurnal dan lain-lain yang berdasarkan dengan hukum Islam. Agar 

mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang terkait diatas dengan 

status hukum yang  ada  sekarang  tentang  sewa  menyewa  sawah  dengan 

sistem tahunan berdasarkan perpektif  hukum Islam di Desa Kolong. 

Berdasarkan ijarah dalam Islam yang artinya adalah memindahkan hak guna 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan kedua 

belah pihak dengan   memberi   upah sewa, dan tanpa di ikuti oleh 

memindahkan kepemilikan suatu obyek. Dalam praktik perjanjian sewa 

menyewa sawah sistem tahunan yang dilakukan di Desa Kolong Kecamatan 

Ngasem ini telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena sewa menyewa 

sawah sistem tahunan sebatas pengembalian manfaat dari lahan pertanian yang 

telah disewakan kepada pihak pembnyewa sesuai dengan ijma’ jumhur ulama 

fiqih dimana boleh menjual manfaat suatu barang bukan objeknya dalam sewa 

menyewa sehingga objek tersebut menjadi legal untuk diambil  manfaat  oleh  

penyewa  dengan  pmemberikan  pembayaran  yang sudah disepakati. 

Akad lelang sewa sawah sistem tahunan yang ada di Desa Kolong Kecamatan 

Ngasem pada dasarnya sah dalam hukum Islam, akan tetapi apabila merugikan 

salah satu pihak dalam hal ini atau penyewa merasa terbohongi maka sewa 
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menyewa yang dilakukan ini tidaklah sah dan tidak bermanfaat juga. Sesama 

manusia harus saling tolong menolong dan gotong royong bantu membantu 

terhadap satu sama lain dengan dasar sebuah rasa tanggung  jawab  bersama,  

sesuai  dengan  apa  yang  sudah  Allah  SWT 

perintahkan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya: 

 

 ون و اعت و يلع ا و ربلا وقتلا ى لاو  يلع اونو اعت لإا دعلاو مث س ناو )املا ه دئ:2(

 

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan  

dan  taqwa,  dan  jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat dosa dan 

pelanggaran”. 

Praktik akad lelang sewa sawah sistem tahunan terdapat permasalahan 

yang dimana terdapat pada akad segi objek. Yang dimana objek yang disewakan 

ternyata ada kecacatan namun hal itu baru terlihat saat akan menggarap 

sawahnya, dan hal itu menyalahi perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang telah dibuat diawal. Hendaknya jika melakukan transaksi pihak 

pertama dengan pihak kedua harus menjalan kesepakatan bersama. Dari 

perjanjian yang telah dibuat pihak yang bersangkutan dapat merealisas ikan 

kesepakatan yang sudah disepakati bersama,dengan demikian pihak penyewa 

berkewajiban memnuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis tentang akad lelang sewa 

sawah sistem tahunan di desa kolong kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro 

ini dan juga secara hukum Islam dan DSN-MUI No: 09/IV/2000 sewa menyewa 

sistem tahunan ini tidak sah dikarenakan terdapat salah satu pihak yang merasa 

dirugikan padahal dalam sewa menyewa syarat dan rukunnya tidak boleh 

merugikan salah satu pihak. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Lelang sewa sawah sistem tahunan yang dilakukan di Desa Kolong Kecamatan 

Ngasem Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil penelitian  penulis  tidak  sah  
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dikarenakan  terdapat  unsur  gharar dalam lelang sewa sawah sistem tahunan 

tersebut. Pelaksanaan lelang sewa sawah sistem tahunan dilakukan secara lisan 

tanpa adanya bukti yang tertulis. 

Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  Praktik  akad  lelang  sewa  sawah 

sistem tahunan di Desa kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini 

tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat. 

4.2 Saran 

Dari pemaparan penulis yang sudah dijelaskan diatas bahwa sewa menyewa 

sawah sistem tahunan yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan itu 

rentan merugikan salah satu pihak, maka hendaknya pihak penyewa dan yang 

menyewakan ketika akad berlangsung menjelaskan secara rinci objek yang akan 

disewakan sehingga nanti tidak merugikan pihak penyewa, dan apabila objek 

yang akan disewakan kepada pihak penyewa mengalami keceacatan lebih baik 

tidak usah untuk disewakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Adita,  Rendi.  2018.  “Tinajaun  Hukum  Islam  Tentang  Sewa  menyewa  Tanah 

dengan Sistem Pembayaran Panen Studi Kasus Gunung Sugih Kecamata 

Batu  Brak  Kabupaten  Lampung”.  Skripsi.  Lampung:  Universitas  Islam 

Negri Raden Intan Lampung. 

 

Anshori, Abdul Ghafur. 2009. Payung Hukum perbankan Syariah. Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta. 

 

Arifin, Tajul. 2013. Manajemen Penelitian, Bandung: CV Pustaka Setia. 

 

Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Harahap, Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni. 

Harun. 2019. Fiqih Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

Istirofah, Nurul. 2015. Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di 

Desa Pendes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, Ditinjau Dari Segi 

Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. 

 

Karim, Adiwarman. 2014. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 



8 

 

 

Lolyta. 2014. “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazim Dalam Perpektif Fiqh 

Muamalah.” Journal Hukum Islam, Vol. XIV. No. 1. 

 

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media   Group 

 

Musianto, Lukas. 2002.”Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan 

Kualitatif dalam Metode penelitian.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,  

Vol. 4, No. 2. 

 

Rio. 2018. “Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Pasal 1548 KHUPerdata”. Lex Crimen, Vol. VII, No. 6. 

 

Ru’fah Abdullah dan Sohari. 2011. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Sa’idiyah, Inayatur Rohamah. 2019. Sewa Menyewa Sawah dengan sistem Bayar 

Musim Panen Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus 

Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Skripsi. Malang: Univers itas 

Negri Islam maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga 

Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Rawamangun: Prenada Media Group. 

 

Suryaman, Iman. 2018. Analisis Hukum IslamTentang Praktik Sewa Menyewa Lahan  

Pertanian  dengan  Sistem  Emplong  Studi  Kasus  di  Kampung Kuripan 

Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: 

Universitas Islam Negri Raden Intan. 

 

Sriono. 2013. “Perjanjian Terhadap Sewa Menyewa (Al-Ijarah) dalam Perbankan 

Syariah”.  Jurnal Ilmiah Advokasi.Vol. 01, No. 01. 

 



9 

 

Yusmad, Muamar Arafat. 2017. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa menyewa Kebun di 

Desa Pompengan  Kecamatan  Lamasi  Timur Tinjauan  Ekonomi  Islam”. 

Journal of Islamic Economic Law. Vol. 2, No. 2 

 

Zakariya, Ahamad Hanafi. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Tanah dalam Produksi Bata di Desa Karangduren Kecamatan 

Kebonarum Kabupaten Klaten. Skripsi. Klaten: Institut Agama Islam Negri 

Salatiga. 

 

Zamzami, Husnul. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan 

Pertanian Berdasarkan Usia Plastik Studi kasus di Desa Dukuh Benda 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Skripsi. Semarang: Universitas Negri 

Islam Walisongo. 

 


