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TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL  

DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KARANGASRI  

KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI 

 

Abstrak 

Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di 

Desa Karangasri Kecamatan Ngawi. Adapun pokok permasalahan dalam 

penelitian ini yakti tentang: Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil 

penggarapan sawah di desa Karangasri kecamatan Ngawi? Dan Bagaimana 

pembebanan biaya dalam perjanjian penggarapan sawah di Desa Karangasri 

kecamatan Ngawi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti sistem 

perjanjian bagi hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan petani 

penggarap dan untuk mengetahui pembebanan biaya dalam perjanjian 

pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak meilik sawah. Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode 

pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangasri 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah penggarapan sawah secara maro 

dan mertelu yaitu dengan aplikasi dari praktek muzara’ah dan mukhabarah. 

Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Karangasri berdasarkan pada kata 

sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya sanksi dan tidak 

ditetapkan jangka waktunya. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya pemilik 

sawah dan penggarap sawah akan mendapatkan bagian yang sama. Namun jika 

benar-benar tidak ada hasil atau tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan yang 

telah dikeluarkan maka dari pihak keduanya sama-sama menutupi biaya-biaya 

yang ada. 

Kata kunci : muzara’ah, mukhabarah, bagi hasil,  penggarapan sawah, 

pembebanan biaya. 

Abstract 

This research explains about the agreement to share the results of rice fields in 

Karangasri Village, Ngawi Subdistrict. The main problem in this study is 

about: How is the system of agreement for the distribution of rice fields in 

karangasri village, Ngawi sub-district? And how is the cost of the rice field 

implementation agreement in Karangasri Village, Ngawi sub-district? The 

purpose of this research is to examine the system of agricultural revenue 

sharing agreements from the management of rice fields conducted by farmers 

and to know the costing in the agreement of management of farmland between 

farmers and rice fields. This type of research uses field research. The approach 

used is qualitative approach that is descriptive. Data collection method is using 

observation, interview and documentation. The results of the cooperation 

research conducted by the community of Karangasri Village Ngawi District 

Ngawi Regency is the use of rice fields maro and mertelu namely with the 

application of the practice of muzara'ah and mukhabarah. The cooperation of 

revenue sharing that occurred in Karangasri village is based on verbal 

agreement on the basis of trust without sanctions and no timeframe is set. In 
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accordance with the previous agreement the owner of the rice field and the rice 

paddies will get the same share. But if there is absolutely no result or can not 

be sufficient for the needs that have been issued then from both parties equally 

cover the costs that exist. 

Keywords: muzara'ah, mukhabarah, profit sharing, cultivation of rice fields, 

charges. 

 

1. PENDAHULUAN 

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai  petani menimbulkan banyak petani yang ingin bercocok tanam 

tetapi tidak mempunyai lahan ataupun modal. Oleh sebab itu, sebagai sarana ataupun 

jalur buat memberikan peluang kepada petani yang tidak mempunyai lahan pertanian 

hingga diadakanlah sesuatu wujud perjanjian antara pemilik lahan, dengan petani 

penggarap dengan mempraktikkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang 

diusahakan. 

Ada tiga bentuk hubungan antara pemilik sawah dan petani. Pertama, penyewa 

menyewakan sawah tersebut kepada pemilik sawah. Pemilik sawah memperoleh 

pendapatan dari sewa penggarap, dan penggarap memperoleh pendapatan dari 

pengusahaan sawah tersebut. Kedua, seorang petani yang menjadi buruh tani dengan 

upah (gaji) tertentu dari penggarap sawah, biasa disebut buruh tani harian. Upah 

harian pekerja kontrak ditentukan berdasarkan jumlah hari kerja. Ketiga, pemilik 

sawah memberikan hak kepada penggarap untuk menggarap sawahnya, kemudian 

membagikan hasilnya kepada pemilik sawah sesuai kesepakatan (bagi hasil). Pemilik 

sawah atau petani padi dapat menyediakan benih padi, pupuk, biaya perawatan, biaya 

panen dan biaya lain-lain serta bahan baku produksi lainnya sesuai kesepakatan, atau 

dapat menyediakan keduanya. 

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani 

penggarap, antara lain: (a) petani tidak memiliki lahan; (b) bila saja memiliki lahan 

tetapi tidak mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak berkemampuan 

memproduktifkan (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan bertempat tinggal jauh 

dari lahan garapan. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelitinya karena itu adalah objek 

yang penting untuk dibahas berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif. Dengan judul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN 

SAWAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN 

NGAWI”. 

2.  METODE  

Peneliti ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 

digunakan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini memerlukan pengamatan 

langsung dilapangan untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat. Dan 

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan 

berlandasan ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasikan. 

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

peneliti dengan pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi 

langsung ke tempat terjadinya praktek perjanjian bagi hasil yaitu di Desa Karangasri 

Kecamatan Ngawi. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara lansung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada responden. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian 

secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

di amati dari lokasi penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Sistem Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangasri 

Kecamatan Ngawi 
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3.1.1 Jenis kerjasama 

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangasri adalah bagi hasil. 

Karena dilihat dari awal akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan 

tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan ketika panen 

maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. 

3.1.2 Akad Perjanjian Muzara’ah di Desa Karangasri 

Akad muzara’ah dalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap 

tersebut yang dilakukan masyarakat desa Karangasri adalah secara lisan tanpa ada 

tulisan hitam diatas putih, karena mereka saling percaya satu sama lain. Dalam akad 

tersebut tidak ada saksi, hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap. 

 

Ibu Sumini Pemilik tanah: aku mempunyai tanah di dekat tiang listrik besar 

ditengah sawah, tetapi aku tidak mempunyai waktu yang cukup untuk 

menggarap sawah itu, selain itu tenaga saya juga sudah tidak kuat seperti 

dulu, apakah bapak bersedia menggarap sawah saya?, nanti setelah sawah itu 

panen hasilnya kita bagi berdua. Dan benih dari saya namun biaya 

penggarapan dari bapak. 

 

Bapak Sukat Petani penggarap: “iya bu, saya siap dan bersedia menggarap 

tanah bapak, kebetulan saya juga masih kurang penghasilannya”. 

 

3.1.3 Kesepakatan Atas Benih atau Jenis tanaman 

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Karangasri yaitu lahan atau sawah dan benih  pertanian berasal dari pemilik sawah 

sedangkan petani penggarap membiayai semua. Dalam pemilihan jenis tidak ada 

kesepakatan kalau benih dari kedua belah pihak, akan tetapi benih dari pemilik 

sawah. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan 

yang akan digarap. Dalam pemilihan benih penggarap mengikuti pemilik sawah. 

3.1.4 Biaya penggarapan 

Besar biaya penggarapan sawah yang dikeluarkan oleh bapak sriyono salah satu 

petani penggarap, yang menggarap sawah seluas ± 2900 m
2 

dengan perkiraan dana 

sebesar Rp. 2.400.000,- yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam 



5 

 

penggarapan sawah, yaitu; biaya pembajakan sawah, biaya penanaman benih 

(tandur), biaya pupuk dan pemanenan padi. 

3.1.5 Jangka Waktu Perjanjian 

Akad muzara’ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangasri dalam jangka 

waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, 

misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal perjanjian antara pemilik tanah 

dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut sampai salah 

satu pihak memutuskan untuk berhenti dari perjanjian tersebut. 

3.1.6 Pelaksanaan Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan 

perjanjian atau akad. Dalam akad muzara’ah, pembagian hasil adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama muzara’ah itu dianggap sah. 

Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam akad muzara’ah yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Karangasri Presentasenya adalah 40 : 60. Hal itu 

karena pada kesepakatan awal perjanjian antara pemilik sawah dan petani 

penggarap sawah telah sepakat apabila sawahnya panen, maka bagian 

masing-masing adalah 40 : 60 berapapun hasil panenan tersebut. Misalkan 

hasil panenan sawah adalah berupa padi (dalam bahasa jawa gabah) satu 

ton, maka bagiannya adalah 400 kg gabah dan 600 kg gabah. Ketika hasil 

panen itu langsung dijual (dalam bahasa jawa ditebaske) maka uang hasil 

penjualan tersebut dibagi rata 40% dan 60%. 

 

Dengan pembagian hasil 40 : 60 tersebut antara pemilik sawah dan petani 

penggarap tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara mereka saling 

menguntungkan dan saling membutuhkan. Meskipun pemilik sawah bertanggung 

jawab atas benihnya, tetapi ia merasa beruntung, karena hanya bermodalkan sawah 

dan benih ia masih menerima panenan 40% dari hasil panenan. Begitu juga 

penggarap merasa beruntung, karena ia tidak mempunyai sawah namun masih bisa 

bercocok tanam walaupun bukan sawah milik sendiri. 

Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan sawah sudah dihitung dari 

bagian 40:60 tersebut. Artinya bagian 60% untuk petani penggarap sudah termasuk 

biaya selama penggarapan sawah tersebut dan 40% untuk pemilik sawah. Dengan 
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pembagian tersebut petani penggarap tetap menerimanya karena dengan modal 

tenaga dan biaya perawatan bisa untung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Sriyono selaku petani penggarap, bahwasanya biaya penggarapan sawah mulai dari 

penanaman sampai panen hasilnya menguntungkan, walaupun keuntungan itu tidak 

pasti nominalnya. Sedangkan pemilik sawah mendapatkan bagian 40% karena sudah 

modal benih dan sawah yang ditanami. 

Pembagian sawah adalah yang dilakukan oleh bapak Sriyono, ia menggarap 

sawahnya ibu Tukirah seluas ± 2900 m
2
 dengan hasil yang tidak pasti karena 

pengaruh cuaca, hama dan lainnya. Yang biasanya yaitu mendapatkan ± 3 ton 

kemudian hasil panen tersebut dibagi 40:60, pada saat panen ini sangat menurun 

dikarenakan cuaca yang tidak mendukung maka dari itu hasil panenan ini hanya 

mendapatkan 2 ton. Dan hasil panen tersebut dibagi rata 50:50, yaitu 1 ton untuk 

pemilik sawah dan 1 ton untuk penggarap sawah yaitu Bapak Sriyono. 

Kedua pembagian hasil dari penggarapan sawah atau ladang yaitu yang 

dilakukan oleh Bapak Sukat, ia menggarap sawah milik Ibu Sumini yang luasnya ± 

900 m
2
, sawah tersebut ditanami padi dan hasil panennya kurang lebih sebanyak 16 

karung gabah, kemudian gabah itu dijual dengan harga 4000 perkilo, sedangkan 

gabah yang didapat 848 kg. Jadi total hasil penjualan gabah tersebut Rp. 3.392.000, 

karena pembagian hasil 40:60, maka Ibu Sumini mendapatkan uang sebesar Rp. 

1.356.800 dan bapak Sukat mendapatkan Rp. 2.035.200 selaku penggarap sawah 

tersebut. 

Dari bagi hasil diatas maka pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah tersebut 

berbeda dengan perjanjian di awal yang telah ditentukan hasilnya. Dikarenakan pada 

saat penggarapan ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya hasil panen pada 

bulan Maret 2021. Namun pemilik sawah tetap menerima hasil pembagian tersebut. 

3.2 Pembebanan Biaya Dalam Perjanjian Penggarapan Sawah Pada Saat Gagal 

Panen di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi 

Dari pembebanan biaya pada saat gagal panen terjadi pada sawah ibu Sutini yang di 

garap oleh bapak Sutrisno  dikarenakan sawah bertempat yang tidak rata dan terlalu 
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banyak air (curah hujan tinggi). Berikut biaya pengeluaran selama satu panenan dan 

pembebanan biaya saat panenan menurun: 

Tabel 1 Pengeluaran 

Benih 2 kantong 2 x 55.000 110.000 

Tandur 10 x 25.000 250.000 

Pupuk dan pestisida  590.000 

Matun 4 hari 

(membersihkan rumput) 

2 x 35.000 = 70.000 280.000 

Pengairan 5 x 25.000 125.000 

Jasa nali pari 3 hari 

(mengikat padi yang roboh 

kena angin) 

2 x  35.000 = 70.000 210.000 

Blower (saat panen)  500.000 

Total  2.065.000 

 

Tabel 2 Pendapatan 

Hasil Kotor 615 kg x 3200 1.968.000 

 

Pada pemaparan diatas kita ketahui bapak Sutrisno hanya mengalami 

kerugian sebesar Rp. 97.000,- berikut adalah penjelasannya : dikarenakan curah 

hujan yang tinggi terdapat padi roboh pada saat belum waktu panen maka penggarap 

membutuhkan seseorang untuk mengikat padi tersebut, sedangkan biaya tenaga kerja 

itu Rp. 35.000,- perorang dalam setengah sehari memperkerjakan 3 orang selama 3 

hari. Dan biaya yang dihabiskan adalah sekitar Rp. 280.000,-. Gabah yang diperoleh 

dalam panen ini hanya 615 kg serta harga perkilo nya hanya 3200, harga sangat 

rendah dikarenakan musim hujan ini.  



8 

 

Adapun perhitungannya yakni : 

 Total penerimaan = Hasil Panen x Harga Perkilo 

  = 615 x 3200 

  = 1.968.000 

Jadi total penerimaan dari sawah tersebut yakni Rp. 1.968.000 

 Biaya total = semua biaya pengeluaran yang telah terinci 

= Rp. 2.065.000 

 Pendapatan usaha tani 

= Rp. 1.968.000 – Rp. 2.065.000 

= - Rp. 97.000 

Dalam mertelu sawah diatas selama satu kali panen yakni mengalami 

kerugian Rp. 97.000,-. Dan sudah menjadi kesepakatan bersama karena ini mertelu 

maka kerugian juga ditanggung bersama dengan kesepakatan 1/3 ditanggung pemilik 

sawah dan 2/3 ditanggung oleh penggarap sawah. Maka penggarap mengganti rugi 

sebesar Rp. 64.000 dan pemilik sawah mengganti Rp. 32.000.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah memaparkan pembahasan tentang pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah 

secara maro yang berkonsep muzara’ah yang ada di Desa Karangasri Kecamatan 

Ngawi Kabupaten Ngawi, mulai dari observasi hingga analisis, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangasri 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah aplikasi dari praktek Muzara’ah dan 

Mukhabarah. Bagi hasil muzara’ah dan mukhabarah dilakukan oleh dua orang 

antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Akad yang dilakukan adalah akad secara 

lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan 

hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panenan dibagi menjadi dua sama rata 

antara pemilik sawah dan penggarap sawah berwujud uang dari hasil penjualan padi 
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atau berwujud padi yang sudah dipanen (gabah), masyarakat Desa Karangasri biasa 

menyebutnya dengan penggarapan sawah maro, yang mana biaya penggarapan 

sawah dimulai dari bibit dan lain-lain telah disepakati sejak awal akan ditanggung 

oleh pemilik sawah atau penggarap sawah. 

2. Gagal panen di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sangatlah 

jarang dikarenakan waktu tanam mengikuti arahan penyuluhan pertanian,sehingga 

kekeringan dan terkena luapan air dapat terhindar, namun serangan hama membuat 

petani juga mendapatkan panenan yang menurun. Sesuai dengan kesepakatan 

sebelum menggarap pemilik sawah dan penggarap sawah akan mendapatkan bagian 

yang sama. Namun ketika benar-benar tidak ada hasil dari penggarapan sawah atau 

tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan yang telah dikeluarkan maka dari pemilik 

sawah dan penggarap sawah sama-sama menutupi biaya-biaya yang ada. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pada saat melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan sawah, 

masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengikuti 

perkembangan zaman, yaitu menggunakan surat perjanjian yang tertulis serta 

menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kerjasama bila 

suatu saat ada perselisihan yang tidak di inginkan. 

2. Dalam pembebanan biaya gagal panen sebaiknya memperhatikan kemungkinan 

untung dan rugi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak 

memberatkan slah satu pihak. 
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