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Masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo mayoritas bekerja sebagai petani, disamping merawat kebunnya 
sendiri mereka juga bekerja di lahan perkebunan milik KPH Madiun. Pada 
umumnya kerjasama ini berdasarkan kata sepakat ataupun kepercayaan 
antara kedua belah pihak dengan secara lisan, sehingga memberi peluang 
kepada salah satu pihak untuk melakukan hal-hal yang merugikan salah 
satu pihak. Seperti dalam perjanjian, hak dan kewajiban kedua belah 
pihak, pembagian hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip 
hukum Islam. 

Di sini penyusun menelusuri dan meneliti apakah dalam akad 
kerjasama penggarapan dan sistem bagi hasil lahan pohon kayu putih di 
Desa Sidoharjo  Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan 
syariah atau tidak. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat 
dalam pembahasan skripsi. 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan 
penulis adalah field research, untuk memecahkan masalah yang dihadapai 
digunakan pendekatan normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut 
diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan penggarapan lahan 
kayu putih di Desa Sidoharjo sesuai atau tidak dengan hukum Islam. 
Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari penggarap dan pemilik 
lahan, selain itu juga dari data-data yang berupa literatur-literatur yang 
relevan. 

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa menurut 
analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pohon 
kayu putih di desa Sidoharjo kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo lebih 
cenderung bersifat Musa>qah, karena benih berasal dari pemilik lahan dan 
sudah terdapat di lahan, untuk semua biaya perawatan dari penggarap. 
Sedangkan dari rukun syarat sudah benar dan telah sesuai dengan hukum 
Islam dan sah menurut syara’. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari 
beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta 
cara pembagian hasil, menurut penilaian penulis telah sesuai dengan 
hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena 
kedua belah pihak telah menyutujuinya, walaupun petani mendapatkan 
bagi hasil yang tidak sesuai. Karena menurut petani kompensasi itu 
menjadi ganti rugi dari bagi hasil yang terlalu kecil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah mengatur manusia untuk saling tolong menolong, 

seperti halnya tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang 

menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik jual-beli, sewa-

menyewa, bercocok tanam atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam 

kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial 

manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain untuk 

memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman 

Allah SAW: 

(#θ çΡ uρ$ yè s?uρ ’ n?tã Îh�É9ø9$# 3“ uθ ø) −G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$yè s? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡ uρô‰ ãè ø9 $#uρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©! $# ( 
¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïè ø9$# ∩⊄∪    

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma>idah: 2)1 
 

Dengan demikian masyarakat menjadi teratur, dan pertalian dengan 

sesama menjadi lebih baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut 

dengan mu’a>malah. 

                                                
1 Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), 106.  
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Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi 

suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas 

masyarakat Indonesia bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan 

hidupnya pada pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di 

desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang 

menggantungkan hidupnya sebagai petani dilahannya sendiri maupun 

lahan milik orang lain. 

Pada prinsipnya semua bentuk kerjasama, selama kerjasama 

tersebut saling mendatangkan kemaslahatan yang baik terhadap dirinya 

dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan sistem penggarapan lahan 

kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami adalah 

melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian. Di 

dalam hukum Islam terdapat berbagai akad kerjasama dalam bidang 

pertanian, antara lain: 

1. Muza>ra’ah 

2. Mukha>barah, dan 

3. Musa>qah. 

Muza>ra’ah dan mukha>barah mempunyai kesamaan dan 

mempunyai pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukha>barah dan 

muza>ra’ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah 

menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya 

ialah pada modal, bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah maka disebut 
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dengan muza>ra’ah dan bila modal berasal dari pengelola maka disebut 

mukha>barah.
2 

Selain mukha>barah dan muza>ra’ah masih ada juga perjanjian 

dalam bidang pertanian yaitu mugha>rasah yang mempunyai arti suatu 

perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan dan penggarap 

untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami (tanah 

kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil 

dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.3  

Dan terakhir yaitu musa>qah yang mempunyai arti suatu akad 

kerjasama dengan memberikan lahan beserta pohon kepada penggarap 

agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. 4 

Adapun dasar hukum musa>qah adalah hadith yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim dan Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

BْDَ BُFْا HَIَDُ JَLَِر NُPّQا RIَSُTْDَ Uَان NِPّQRQَWْXَُر JUPYَ Zُا Nِ[ْPَDَ \َPَXََو 
َ̂ _َRDَ َ̂ ) HٍIَlَ) mno_ N[PDَأْوَزْرٍع ِ_HُbْcَR_َHِdْeَFِHَfَ[ْgَ RSَTْ_ِ Bُْج َاْه

5 

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwasannya Nabi SAW pernah  menyuruh kerja 

penduduk Khaibar dengan syarat upahnya separuh dari hasil buah-

buahan atau tanaman yang keluar dari tanah tersebut”. (HR. Bukhari-
Muslim) 

Akibat Hukum Akad kerjasama musa>qah menimbulkan adanya 

beberapa akibat hukum baik terhadap pemilik tanah maupun 

penggarapnya, yaitu: Pihak penggarap wajib melakukan semua yang harus 

                                                
2 Hendi Suhendi, FIqih Mu’amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 155-156 
3 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2003), 283-284  
4  Rachmat Syafei, Fiqih Mu’amalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 212 
5 Sidgi Muhammad Jamil al-‘Atha’, Sa>hi>h Muslim (tk: Dar al-Fikr, tt), 172. 
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dilakukan dalam merawat lahan perkebunan tersebut, seperti menyirami, 

membersihkan rumput dan lain-lain sesuai adat kebiasaan yang dilakukan 

oleh pengelola. 

Bagi hasil dalam musa>qah berbeda dengan mengupah tukang 

kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah 

yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang belum tentu. 

Keuntungan yang diperoleh adalah bagian dari hasil pepohonan yang 

dirawat tersebut secara ukuran presentase, bukan dengan kadar yang pasti 

ditentukan.6 

Dalam masyarakat umum musa>qah dilakukan oleh seseorang 

yang memiliki banyak tanah atau ladang dan di serahkan kepada petani 

yang jujur dan dapat dipercaya oleh pemilik lahan untuk menggarapnya. 

Penyerahan sebagian kebunnya kepada penggarap dengan syarat-syarat 

tertentu yang telah di setujui oleh kedua pihak. Dengan disetujuinya 

perjanjian tersebut maka penggarap pun harus merawat kebun dengan 

sebaik – baiknya sampai waktu panen tiba. 

Begitu pula dengan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo disamping mengelola lahan pertaniannya sendiri 

juga bekerja di lahan milik KPH Madiun bagian selatan yaitu di 

perkebunan kayu putih, yang dikalangan masyarakat sering disebut dengan 

“baon” dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan musa>qah, 

yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara perhutani di satu pihak 

                                                
6 Amir Syaifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 243-245  



v 
 

dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil yang telah 

disepakati. 

Untuk ukuran berapa luas lahan yang akan digarap oleh petani 

didasarkan kepada kemampuan petani untuk merawatnya. Dalam 

perjanjian kerjasama di Desa Sidoharjo tidak ada batas waktu tertentu 

untuk menggarap, dan tidak ada syarat tertentu untuk mendapatkan bagian 

lahan untuk digarap.7 

Upah untuk petani yaitu berupa kompensasi untuk bercocok tanam 

disekitar pohon kayu putih dan bagi hasil 5% dari penjualan minyak kayu 

putih selama satu tahun sekali. Apabila petani tidak bisa merawat atau 

terjadi kelalaian maka izin untuk merawat lahan tersebut akan dicabut oleh 

pihak perhutani, dan akan diganti oleh petani lain. Untuk biaya 

pemungutan daun kayu putih di bayar oleh pihak perhutani melalui 

mandor pungut dan upah pungut ini diluar upah penggarapan.8  

Hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap 

kerjasama dan merugikan salah satu pihak. Karena petani mendapatkan 

bagi hasil yang tidak sewajarnya dari apa yang dirawatnya. Sedangkan 

menurut teori kerja sama ini, pohon yang dirawat diharapkan 

mendatangkan kemaslahatan dan petani mendapatkan bagian tertentu dari 

hasil pohon yang dirawatnya sebagai imbalan.  

                                                
7 Wawancara dengan Bapak Sampan selaku pengurus kelompok tani pohon kayu putih di 

Desa Sukun, Tanggal 27 November 2013. 
8 Wawancara dengan Ibu Tatik selaku penggarap lahan pohon kayu putih di Desa Sukun, 

Tanggal 29 November 2013. 
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Di sini penyusun menelusuri dan meneliti apakah dalam akad 

kerjasama penggarapan dan sistem bagi hasil lahan pohon kayu putih di 

Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan 

syariah atau tidak. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat 

dalam pembahasan skripsi. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki mata 

pencaharian sebagai penggarap lahan pohon kayu putih. Mereka memilih 

pekerjaan itu karena tuntutan ekonomi yang semakin meningkat utamanya 

bagi mereka golongan menengah kebawah. Dengan banyaknya penggarap 

di daerah tersebut memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari 

responden yang tepat. 

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis 

karya ilmiah dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

AKAD KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN POHON KAYU 

PUTIH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO” 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam hal ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan judul 

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan 

Pohon Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. 
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1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,      

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dsb).9 

2. Hukum Islam, adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur’an dan 

Hadith serta bersumber pada ijtihad para ulama.10 

 

C. Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat 

hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama 

penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam 

akad kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

                                                
9 Software  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah (Bandung:  Al-

Ma’arif, 1987), 25.  
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1. Untuk dapat menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad 

kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk dapat menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

bagi hasil dalam akad kerjasama penggarapan lahan kayu putih di 

Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Akademis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan disiplin bagi hukum Islam serta 

pengembangannya yang berkaitan dengan bidang mu’a>malah, 

khususnya dan bidang syari’ah pada umumnya. 

2. Secara Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun 

kebijaksanaan yang diambil. Khususnya yang berkaitan dengan 

lapangan kerja penggarapan lahan kayu putih ini, baik di tempat lain 

atau di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Telaah Pustaka 
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Kerja sama merupakan bentuk mu‘a>malah yang telah dikenal dan 

dipraktekan sejak zaman Rasulullah SAW, praktek kerjasama ini juga 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. 

Sejauh ini pembahasan sekitar akad kerjasama dan sistem bagi 

hasil sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung 

persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka 

penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan 

terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui 

sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. 

Beberapa penelitian tersebut adalah: 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di 

Desa Lebakkayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun”. 11 Penelitian 

ini menyoroti masalah akad kerjasama penggarapan sawah di Desa 

Lebakayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Penelitian ini 

berkesimpulan bahwa akad kerjasama penggarapan sawah cenderung 

bersifat mukha>barah, karena biaya dari penggarap. Sedangkan dari segi 

rukun dan syarat sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan sah 

menurut syara’. Tetapi untuk pembagian hasil nya tidak sesuai dengan 

prinsip hukum mu’a>malah karena mengandung unsur penindasan dan 

menimbulkan perselisihan begitu juga petani merasa dirugikan karena 

petanilah yang mengerjakan semuanya termasuk pembiayaan. 
                                                

11 Erna Pulantri Setyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan 

Sawah di Desa Lebakkayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun  (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 
2008). 
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“Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah 

di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.
12

 Penelitian 

ini menyoroti tentang perjanjian penggarapan sawah di Desa Nailan 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peniliti menyimpulkan bahwa 

rukun dan syarat dalam praktek perjanjian sawah yang bertitian 

muza>ra’ah yang ada di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo sudah benar dan sah. Akan tetapi dalam akad kerjasama 

muza>ra’ah tersebut masih terdapat kesamaran, yaitu tidak adanya 

ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan tersebut, 

sehingga akad kerjasama menjadi batal atau fasid, karena tidak ada syarat 

tersebut. 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Bagi hasil Buruh 

Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”. 13  

Penelitian ini menyoroti masalah akad kerjasama, perbedaan upah antara 

petani laki-laki dan petani perempuan, dan model pembayaran upah buruh 

tani. Penelitian ini berkesimpulan bahwa akad kerjasama antara pemilik 

sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan sah, karena rukun dan syarat terjadinya akad 

kerjasama telah terpenuhi. Sedangkan perbedaan upah antara buruh tani 

laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan tidak mempengaruhi keabsahan akad 

                                                
12 Fatoni,  Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa 

Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2002). 
13 Fadlilatul Munawarah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Bagi hasil Buruh 

Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Skripsi, STAIN, 
Ponorogo, 2013). 
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kerjasama, akan tetapi hal ini tidak memenuhi prinsip etika keadilan 

karena dalam Islam upah pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tidak 

dibedakan. Demikian model pembayaran upah buruh tani di Desa 

Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang 

ditangguhkan  hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu 

akad kerjasama tidak sesuai dengan hukum Islam. 

 “Tinjauan Fiqh Terhadap Bagi hasil Sistem Bawon Padi di Desa 

Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.
14

 Penelitian ini 

membahas tentang bagi hasil dengan sistem Bawon di Desa Jalen 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini 

berkesimpulan bahwa akad kerjasama bagi hasil dengan sistem Bawon 

padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai 

dengan fiqh karena rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu dilakukan atas 

dasar rela sama rela, upah yang diberikan jelas, bentuk pekerjaan serta 

waktunya. Begitu juga dengan standar bagi hasilnya telah sesuai dengan 

fiqh karena penetapan standar mengenai besar kecil upah tidak 

memberatkan salah satu pihak antara pemilik sawah ddengan pekerja 

pemanen padi yang sudah terjadi kesepakatan. 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet di 

Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang 

                                                
14 Muh Syaiful Anwar, Tinjauan Fiqh Terhadap Bagi hasil Sistem Bawon Padi di Desa 

Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012). 
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Kalimantan Barat”.
15

 Penelitian ini membahas tentang bagi hasil 

penyadapan karet di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara 

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini 

berkesimpulan bahwa akad kerjasama tersebut bukan termasuk akad 

kerjasama mudha>rabah atau akad kerjasama bagi hasil, tetapi merupakan 

akad kerjasama ija>rah atau akad kerjasama upah mengupah. 

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan sejauh kemampuan penulis 

ternyata belum ada yang melakukan penelitian tentang penggarapan lahan 

kayu putih yang berbasis musa>qah. Perbedaan dari skripsi yang pernah 

ada yaitu terdapat pada fokus peneltian dan teori yang digunakan. 

 

G. Metode Penelitian 

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk 

mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka 

diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar 

penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap bab nya sehingga mudah 

dipahami. Penelitian ini diadakan di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi 

ini adalah: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
                                                

15 Hermawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet di Desa 

Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (Skripsi, 
STAIN, Ponorogo, 2009). 
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lebih menekankan pada  aspek proses dan makna suatu tindakan yang 

dilihat secara menyeluruh. Di mana tempat, keadaan, dan waktu yang 

berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang ahrus 

diperhatikan.16 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan penulis sebagai objek adalah di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

3. Informan. 

Sumber data atau informan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

mereka itu adalah orang-orang yang dapat memberikan pernyataan 

mengenai pokok bahasan, dalam hal ini ialah pemilik atau pengelola 

lahan pohon kayu putih dan penggarap lahan pohon kayu putih serta 

para pihak yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

4. Data  

Data penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi 

bahasan pokok, data yang dibutukan diantaranya: 

a. Data tentang akad kerjasama perjanjian kerja sama antara pemilik 

lahan dengan penggarap lahan pohon kayu putih. 

b. Data tentang sistem bagi hasil di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo 

 

                                                
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 26  
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5. Teknik Penggalian Data  

a. Wawancara (interview) 

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.17 

b. Observasi  

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna 

memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung ataupun 

tidak langsung terkait kerja sama penggarapan lahan pohon kayu 

putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.18 

c. Dokumentasi  

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa 

catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistik 

kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan 

wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti 

dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian 

selayaknya.19 Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan penulis di 

Kantor Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo guna memperoleh data tentang geografis, keadaan 
                                                

17 Lexy J. Moleong, Metodologi, 186  
18

 Ibid., 208  
19 Ibid., 216-217 
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demografis dan keadaan sosial ekonomi. Serta foto-foto praktik 

kerja penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

a. Editing 

Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan 

antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan/kelompok kata.20 

b. Organizing 

Yakni menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.21 

c. Analisis Data 

Yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data 

berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. 

Tafsiran atau interprestasi adalah memberikan makna kepada 

analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara 

berbagai konsep.22 

                                                
20 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

153. 
21

Ibid., 153  
22

Ibid., Metodologi,153 
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7. Teknik Analisa Data 

Pengumpulan data merupakan jantung penelitian kualitatif dan 

analisis data merupakan jiwanya. Langkah yang harus ditempuh 

setelah pengumpulan data adalah analisis data. Analisa data merupak 

hal terpenting dalam penelitian, karena analisa data digunakan untuk 

memecahkan masalah.23 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif, yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui 

bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada 

untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam 

pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut penyusun 

menggunakan data deduktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan 

atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 24 

Di sini penyusun mengamati masalah yang bersifat khusus dan 

kemudian  menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara 

mengamati kejadian-kejadian baru dilapangan kemudian dibandingkan 

                                                
23 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2009), 192  
24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 57  



v 
 

dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan. 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang 

diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusun 

skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan 

skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan 

menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling 

berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan 

padu. Dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab 

yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, terbentuklah satu 

kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier. 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai  berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi meliputi : latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahsan 

BAB II : AL-MUSA>QAH DAN PERMASALAHANNYA 
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Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis 

untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini. yang di 

dalamnya meliputi : pengertian dan dasar hukum musa>qah, 

rukun dan syarat-syarat nya, lalu dibahas mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap akad kerjasama dan bagi hasilnya. 

BAB III : PRAKTEK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN 

POHON KAYU PUTIH DAN SISTEM BAGI HASIL DI 

DESA SIDOHARJO KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian di 

lapangan mengenai data yang akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah, yang meliputi pemaparan 

secara umum tentang: dikripsi wilayah Desa Sidoharjo, 

pelaksanaan penggarapan lahan pohon kayu putih dan sistem 

bagi hasilnya. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD 

KERJASAMA  PENGGARAPAN LAHAN POHON 

KAYU PUTIH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini penyusun menganalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan yang valid. Analisa tersebut dilakukan terhadap 

akad kerjasama kerja sama dan sistem bagi hasil yang terjadi 

di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, 

dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang 

bersifat membangun terhadap permasalahan diatas. 
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BAB II 

AL-MUSA>QAH DAN PERMASALAHANNYA 

 

A. Pengertian Al-Musa>qah  

1. Pengertian Al-Musa>qah secara bahasa dan istilah 

Secara etimologi al-musa>qah berasal dari Bahasa Arab :  

                                  yang artinya memberi minum. Menurut 

terminologi al-musa>qah adalah bentuk yang lebih sederhana dari 

muza>ra’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas 

penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas 

nisbah tertentu dari hasil panen.25 

Dalam literatur fiqh beberapa ulama berpendapat tentang arti al-

musa>qah sebagaimana berikut: 

a. Menurut Abudurrahman al-Jaziri, al-musa>qah ialah: 

|}D JPD ~_|g H�� زرع و ��^ و Wو�� �Qذ � _HeF ~YW�bا�

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan 

hal lainnya dengan syarat tertentu”.
26

 

 

b. Menurut Malikiyah, al-musa>qah ialah: 

�ُfُTْcَR_َ َ�ْرِضRFِ 
“Sesuatu yang tumbuh di tanah”.

27
 

Tumbuhan yang di tanah, menurut Malikiyah dapat dibagi menjadi 

lima:28 

                                                
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik” (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), 81 
26Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala> Madzahibi al-Arba’ah (tt, Bukhariyatul Kubro, 

1969), 21 
27 Hendi Suhendi, FIqih Mu’amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 145  

J�َRXَ- ُقR�َcُ- ~�َR�َ_ُ  
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a) Pohon yang berakar kuat (tetap) dan berbuah. Jika dipetik pohon 

tersebut tetap ada dalam waktu yang lama, misalnya pohon 

anggur dan zaitun. 

b) Pohon berakar tetap, tetapi tidak berbuah, misalnya pohon kayu 

kertas, karet, dan jati. 

c) Pohon tidak berakar kuat tetapi berbuah, misalnya padi. 

d) Pohon tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat 

dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, misalnya 

bunga mawar. 

e) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu 

manfaat, bukan buahnya, misalnya tanaman hias yang ditanam di 

halaman rumah dan di tempat lainnya. 

c. Menurut Syafi’iyah, al-musa>qah ialah memberikan pekerjaan orang 

yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk 

kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya. 

Pekerja berhak memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan 

dari pohon-pohon tersebut.29 

d. Menurut Hanabilah, al-musa>qah mencangkup dua masalah, yaitu 

sebagai berikut:30 

                                                                                                                                 
28 Ibid., 146.  
29 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 165. 
30 Ibid., 165. 
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a) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon 

anggur, kurma dan pohon lainnya kepada orang lain, ada bagian 

tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengah. 

b) Seseorang menyerahkan tanah dan benih untuk ditanam kepada orang 

lain sehingga ia memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang 

ditanamnya. Ini disebut muna>shabah mugha>rasah karena pemilik 

menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. 

e. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, al-musa>qah ialah: 

َ̂ cُRَ� َأْن  َواJ}ِU�QRFَ ~ِ[َFِHُUoQ َهR�َ�ْ JPَDَ Hٍ�َ�َ |َUS�َoَ[َQِ Rَنأِ� ِ_

JPَDَ Uَان R_َ ~َ�ََرَزZُا R�َ�َ JQَ Bْ_ِ HٍIَlَ ُنWْ�ُcَ RIَSُTَ[ْFَ 

 “Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan 

menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari 

pohon itu untuk mereka berdua”.
31

 

 

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi al-musa>qah ialah: 

 اHِ�َUeQ ِاRIَ�ْoِXِْر DَJQَR ِزَراHْ�ِ ~ٌU[Dَِآُ~

“Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan”.
32

 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud al-musa>qah ialah akad antar pemilik dan pekerja untuk 

memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang 

diurusnya. Al-musa>qah itu ada dua macam: 

a. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada  buah, maka 

pekerjaan ini menjadi tanggungan petani penggarap, seperti 

                                                
31 Suhendi, Fiqh Mu’amala,  hlm. 147. 
32 Ibid., 146.  
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mencari air, membuat sumur, parit ataupun bendungan yang 

membawa air.33 

b. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah, maka 

pekerjaan ini menjadi tanggungan yang mempunyai harta (tanah). 

Maka pemiliklah yang berkewajiban mencari air ataupun usaha-

usaha lain. Al-musa>qah   yang seperti ini harus diulang-ulang 

setiap tahunnya (setiap tahun ada penegasan lagi). 34 

 

2. Obyek al-Musa>qah 

Dalam akad kerjasama al-musa>qah, sesuatu yang dijadikan obyek 

dalam akad ini adalah tanaman yang telah disepakati oleh kedua pihak yang 

berakad. Mengenai jenis tanaman yang dapat dijadikan objek al-musa>qah, 

disini beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang objek al-

musa>qah, antara lain: 

Menurut Imam Malik, Ahmad dan Syafi’i dalam qaul qadim:  

Tanam yang dapat dijadikan objek al-musa>qah meliputi seluruh jenis 

tanaman atau pohon yang berbuah, seperti kurma, anggur, tin, jauz, dan 

lainnya. Tidak ada dalil yang melarang al-musa>qah pada selain kurma dan 

anggur.35 

                                                
33 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), 188. 
34 Mustofa Dibul Bigha, Al-Tahdzi>b, terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam (Surabaya: 

Bintang Pelajar, 1984), 326.  
35 Ach. Khudori Soleh, Fiqh Kontekstual ”Perspektif Sufi-Falsafi”, (Jakarta: PT. Pertja, 

1999), 114 . 
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Menurut Imam Abu Yusuf, Muhammad, Syafi’i dalam qaul qadim 

jadid dan para pengikut Syafi’i periode akhir: Al-musa>qah hanya berlaku 

pada kurma dan anggur, sebab dalil-dalil yang berkaitan dengan al-

musa>qah hanya menyebut soal kurma dan anggur saja tidak yang lain.36 

Menurut Imam Daud: Al-musa>qah hanya berlaku pada kurma, 

sebab dalil tentang batasan al-musa>qah penduduk Khaibar hanya 

menyebut soal kurma.37 

 

B. Dasar Hukum al-Musa>qah 

Al-musa>qah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam bermuamalah 

memiliki dasar hukum yang jelas dalam h{a>dith Rasulullah SAW. Dasar 

hukum inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan keabsahan 

akad al-musa>qah yang dilakukan.  

Dari segi syara’, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang 

penentuan keabsahan akad al-musa>qah. Imam Abu Hanifah dan Zufar bin 

Huzail bependirian bahwa al-musa>qah dengan ketentuan petani penggarap 

mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-

musa>qah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian 

hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk 

kedalam larangan Rasulullah SAW, dalam sabdanya yang berbunyi: 

Bْ_َ َنRَآ NُQَ َأْرٌض RSَDْْ�َر[َPْ�َ �ََو RSَcْHِ�ْcَ �ِPُ�ُFِ �ََو �ٍFْHُFِ �ََو 

  ُ_R�َdَFِ JIَ�ٍَم
                                                

36 Ibid., 114.  
37 Ibid., 114. 
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 )BF �c|g را�� P�_ BD\ اRbfQرى روا�(

“Semua yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia  jadikan dan oleh 

sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan 

sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan 

pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu”. (HR. Bukhari dan 
Muslim dan Rafi’ Ibnu Khudajj)38 
 
Ulama fiqh sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam al-

musa>qah  adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga 

disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras, sebagai dasarnya 

adalah hadist Rasulullah: 

BْDَ BِFِْا HَIَDُ JَLَِر Zُا RIَSُTْDَ Uَأن WXَلْ َر Zُا JPَYَ Zُا Nِ[ْPَDَ 

\َPَXََو َ̂ _َRDَ ََ̂أ  َزْرٍع َأْو Hُbْcَ RSَTْ_ِ Bْ_ِ HٍIَlَُج َ_Hَfَ[ْgَ HٍdْeَFِ R ْه

)mno_ N[PD(، ¡�َِو ~ِcَِرَوا RIَSُQَ �ُWْQُ¢َ�َ�َ ه�ْ\ َأْن£H}َcُ RSَFِ JPَDَ َأْن 

 اJPَYَ Zُ اZُ َرWْXَُل R}َ�َ \ْSُQََل اHِIَ�َQ ِ�ْ�ُ¤ َوWْnُ�ْcَ RSَPَIَDَ \ْSُQَا

Nِ[ْPَDَ \َPَXََو ¥H}ِ�ُ \ُْآ RSَFِ JPَDَ �َQَِذ R_َ RTَ¦ْ�ِ وا¥H}َ�َ RSَFِ Joَ§َ ُهْ\َأRPَْ̈ 

HَIَDُ .\ِPِ�ْIُQَِو :Uُل َأنWْXَُر Zِا JPَYَ Zُا Nِ[ْPَDَ \َPَXََدَ�َ� َو JQَِد ِإWْSُcَ 

Hَfَ[ْgَ َ̂ bْ�َ Hَfَ[ْgَ RSَLََوَأْر JPَDَ ا َأْنWْPُIِoَ�ْcَ Rَه Bْ_ِ \ْSِQِاWَ_َْأ .\ْSُQََو 

Hَdْ�َ RَهHَIَlَ. 

 

 “Dari Ibnu umar ra (katanya): sesungguhnya Rasulullah SAW 

memperkerjakan orang-orang Khaibar dengan upah separoh dari hasil 

atau tanaman Muttafaq ‘alaih. Dan dala suatu riwayat bagi keduanya: 

lalu mereka meminta kepada Raslullah Saw agar beliau menetapkan 

mereka pada pekerjaan itu dengan syarat mereka memenuhi tugasnya dan 

bagi mereka separuh dari hasil kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda 

kepada mereka kami tetapkan kamu sekalian bagi pekerjaan itu selama 

kami mau lalu mereka tetap menggarap tanah itu hingga Umar ra 

                                                
38 Al-Tabrani dalam Al-mu’ja>m al-kabir, juz 4 (gl maktabah al-syamilah) hal 333. 
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mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW 

meneyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan 

syarat mereka menggarapnya dengan baiaya mereka sendiri dan bagi 

mereka separuh dari hasil buahnya.”
39 

 

Al-Musa>qah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah 

pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu 

bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas 

mengenai hal ini adalah: terdapat dalam al-Qur’an Surah Al-Ma>idah ayat 2 

(#θçΡ uρ$ yès? uρ ’n? tã Îh� É9 ø9 $# 3“uθ ø)−G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩⊄∪  

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

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma>idah: 2)40 
 
Menurut hadith diatas, dalam al-musa>qah terdapat beberapa masalah 

yang timbul, dan Allah menciptakan masalah begitu juga menciptakan 

pemecahannya. Dalam sebuah kaidah fiqhiyah disebutkan :  

ُ̂ Yْ�َِءْاَ� ِ�¡ اR[َ�ْ ~ُ§َRFَ¬ِا Joَ§َ |ُcََل ُ̂ [ْQِ|َQا JPَDَ \ِcْHِ�ْoَQ41 ا  

“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menujukan 

keharamannya.” 
 
 
 
 
 

Skema al-musa>qah 

                                                
39 Sidqi Muhammad Jamil al-‘Atha’, Sa>hi>h Muslim (tk: Dar al-Fikr, tt), 172. 
40 Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), 106.  
41 Ridho Rokamah,  Al-Qawa>id al-Fiqhi>yah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 43. 
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  Perjanjian bagi hasil 
 
 
 

 
 
 
 

                                      dsb 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hukum al-musa>qah ada dua, yaitu: 

1. Hukum al-musa>qah sa>hih
42 

Al-musa>qah sa>hih menurut ulama memiliki beberapa 

hukum atau ketetapan. 

a. Menurut ulama Hanafiyah, hukum al-musa>qah sa>hih adalah:43 

1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon 

diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang 

diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua. 

2) Hasil dari al-musa>qah dibagi berdasarkan kesepakatan. 

3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak 

mendapatkan apa-apa. 

                                                
42 Syafei, Fiqih, 216. 
43

 Ibid., 217. 
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4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian 

pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin 

salah satunya. 

5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekeerja, kecuali ada 

udzur. 

6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati. 

7) Penggarap tidak memberikan al-musa>qah kepada penggarap 

lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, 

penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan 

pekerjaannya.  

b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum 

yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas, namun demikian mereka 

mensyaratkan dalam penggarapan.44 

1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib 

dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. 

2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah 

tidak wajib dibenahi oleh penggarap. 

3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah 

kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat 

garapan dan lain-lain. 

c. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah 

dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan 

                                                
44 Ibid., 217. 
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bahwa segala peerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban 

penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban 

pemilik tanah.45 

2. Hukum al-Musa>qah Fasid 

Al-musa>qah fasid adalah akd yang tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan syara’. Beberapa keadaan yang dapat 

dikategorikan al-musa>qah fasidah menurut ulama Hanafiyah antara 

lain:46 

a. Mensyaratkan hasil al-musa>qah bagi salah seorang dari 

yang berakad. 

b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad. 

c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan. 

d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap 

sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman 

sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikan, pemeriksaan 

dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang 

berakad. 

e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah 

pembagian. 

f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja 

setelah habis waktu akad. 

g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan. 

                                                
45 Syafei, Fiqih, 217. 
46 Ibid., 217. 



v 
 

h. Al-musa>qah digarap oleh banyak orang sehingga 

penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya. 

Beberapa ulama juga berpendapat tentang tanah kosong yang 

mana diantara tanaman dikenai al-musa>qah . Pertama yaitu menurut 

Imam Syafi’i dan Ahmad Jika diantara tanaman yang dijadikan akad 

al-musa>qah terdapat lahan kosong, maka lahan tersebut boleh 

digarap sekalian bersamaan dengan akad al-musa>qah, dengan 

ketentuan bahwa yang menggarap lahan tersebut adalah orang yang 

menerima al-musa>qah juga bukan orang lain. Sebab, sulit bagi kita 

untuk memisahkan lahan kosong dengan tanaman yang dijadikan 

obyek al-musa>qah, sebagaimana sulitnya memisahkan bangunan 

dengan tanahnya.47 

Kedua yaitu menurut Imam Malik, Lahan kosong yang ada di 

antara tanaman al-musa>qah boleh dilakukan akad lain di luar akad 

al-musa>qah. Boleh juga digarap oleh orang lain, bukan harus orang 

yang menggarap al-musa>qah.
48

 

Ketiga yaitu menurut Abu Yusuf dan Muhammad, Mengolah 

lahan kosong yang ada di antara tanaman al-musa>qah, pada dasarnya 

adalah boleh, dengan akad mukha>barah, yang benihnya dari 

pekerja.49 

 

                                                
47 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, terj. 

Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-I, 220 
48 Ibid., 117. 
49 Ibid., 118.  



v 
 

 

C. Rukun, Syarat dan Berakhirnya al-Musa>qah 

1. Rukun al-Musa>qah 

Ulama Hanifiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun 

dalam al-musa>qah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan 

qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari petani penggarap.50 

Rukun-rukun al-musa>qah menurut ulama Syafi’iyah ada lima, 

berikut ini: 

Shigat, yang dilakukan baik dengan jelas (sharih) maupun 

dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak 

cukup dengan perbuatan saja.51 

Dua orang atau pihak yang berakad (al’a>qidaini), disyaratkan 

bagi orang-orang yang berakad memiliki keahlian (mampu) untuk 

melaksanakan isi akad, seperti baligh, berakal, dan tidak beradda di 

bawah pengampuan.52 

Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang 

berbuah boleh diparuhkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu 

kali dalam satu tahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian 

mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.53 

Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan 

dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut 

                                                
50 Haroen, Fiqih, 283. 
51 Nawawi, Fikih, 166-167. 
52 Ibid., 166-167. 
53 Ibid., 166-167. 
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kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus 

sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-

cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau 

mengawinkannya.54 

Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya 

kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, 

atau ukuran yang lainnya.55 

 

2. Syarat-syarat al-musa>qah 

Syarat-syarat al-musa>qah sebenarnya tidak berbeda dengan 

persyaratan yang ada dalam muza>ra’ah. Hanya saja, pada al-

musa>qah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik 

benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. 56 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

rukun sebagai berikut: 

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam al-

musa>qah disyaratkan cakap bertindak hukum, yakni dewasa 

(aqil balig) dan berakal. 

                                                
54 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam “Hukum Fiqh Islam” (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2012), 301. 
55 Ibid., 301. 
56 Syafei, Fiqih, 214. 
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b. Objek al-musa>qah harus terdiri atas pepohonan yang 

mempunyai buah. Dalam menentukan objek al-musa>qah ini 

terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. 

Pertama menurut ulama Hanafiyah, yang boleh 

menjadi objek al-musa>qah adalah pepohonan yang berbuah 

(boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. 

Kedua menurut ulama Hanafiyah mutaakhirin, al-

musa>qah juga berlaku pada pepohonan yang tidak 

mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. 

Ketiga menurut ulama Malikiyah, menyatakan bahwa 

yang menjadi objek al-musa>qah itu adalah tanaman keras 

dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan 

syarat bahwa:57 Al-musa>qah itu dilakukan sebelum buah itu 

layak dipanen, Tenggang waktu yang ditentukan jelas, 

Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh, Pemilik 

perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara 

tanaman itu. 

Keempat menurut ulama Hanabilah, yang boleh 

dijadikan objek al-musa>qah adalah tanaman yang buahnya 

boleh dikonsumsi. 

                                                
57 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Mua’amalah (Jakarta: Prenada  Media Group, 2010), 

111. 
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Kelima menurut ulama Syafi’iah, pohon yang boleh 

dijadikan objek al-musa>qah adalah kurma dan anggur saja, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW:58 

Uُل َأنWْXَُر Zِا JPَYَ Zُا Nِ[ْPَDَ \َPَXََدَ�َ� َو JQَِدى ِاWSُcَ 
Hٍfَ[ْgَ RSَPَbَ�َ RSَLََوَأْر HٍdْeَFِ R_َ ُجHُbْcَ RSَTْ_ِ Bْ_ِ HٍIَlَ 

 َأْوَزْرٍع
 

“Rasulullah SAW menyerahkan perkebunan kurma di 

Khaibar kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian 

dari hasilnya, baik buah-buahan maupun dari biji-bijian 

menjadi milik orang Yahudi itu”. 

 

c. Tanah garapan diserahkan sepenuhnya kepada petani 

penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa 

campur tangan pemilik tanah. 

d. Buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. 

Menurut Syafi’i melakukan perjanjian al-musa>qah pada 

kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum 

dipastikan akan baik (belum matang). 

e. Lamanya perjanjian harus jelass, akrena transaksi ini sama 

dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari 

ketidakpastian.59 

Al-musa>qah baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah 

adalah dengan disetujuinya al-musa>qah antara pemilik tanah dan 

                                                
58 Rahman Ghazaly, Fiqih, 111.  
59 Rahman Ghazaly, Fiqih, 111-112.  
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petani penggarap. Sedangkan menurut Hanabilah al-musa>qah baru 

bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjannya, tanpa 

harus didahului dengan qabul. Menurut ulama Syafi’iyah al-musa>qah 

baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari petani 

penggarap, sekalian perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.60 

Penulis memahami bahwa syarat dan rukun al-musa>qah 

merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, di mana dalam 

rukun-rukun al-musa>qah juga ada syarat-syarat yang dijadikan satu 

dalam syarat al-musa>qah maka syarat dan rukun harus terpenuhi 

sehingga al-musa>qah menjadi sah. 

 

3. Berakhirnya al-musa>qah 

Penggarap tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus 

pohon yang ada dikebun, tetapi kadang ada halangan untuk 

mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Dalam hal ini ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa al-musa>qah berakhir apabila:  

a) Tenggang waktu yang disepakati habis. 

Jika waktu telah habis tetapi belum menghasilkan apa-apa, 

penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap 

meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati ia tidak 

mendapatkan upah.61 

b) Salah satu meninggal dunia. 

                                                
60 Haroen, Fiqih, 284. 
61 Syafei, Fiqih, 219. 
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Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, 

sedangkan dalam pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya 

walaupun belum tampak buah tersebut dan untuk menjaga 

kemaslahatan penggarapan dilakukan oleh salah seorang atau 

beberapa orang ahli warisnya sampai buahnya masak dan pantas 

untuk dipanen walaupun dilakukan secara paksa, karena dalam 

keadaan seperti ini tidak ada kerugian. 62 

c) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh 

melanjutkan. 

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini di antaranya adalah 

petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil 

tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan 

dia untuk bekerja.63 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa al-musa>qah adalah 

akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap 

berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya 

menolak maka pemilik harus menggarapnya.64 

Ulama Syafi’iah berpendapat bahwa al-musa>qah tidak batal 

dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap 

berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh 

seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. 

Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab 
                                                

62 Suhendi, FIqih, 151. 
63 Rahman Ghazaly, Fiqih, 112. 
64

 Syafei, Fiqih, 220. 
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penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang 

upahnya diambil dari harta penggarap.65 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa al-musa>qah sama 

dengan al-muza>ra’ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan tetapi 

tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari al-musa>qah dapat 

membatalkannya. Jika al-musa>qah rusak setelah tampak buah, 

buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai 

dengan perjanjian waktu akad.66 

 

D. Hikmah Al-musa>qah 

Al-musa>qah sebagai salah satu bentuk kerjasama muamalah tentu 

memiliki beberapa hikmah yang dapat dipetik setelah akad ini dilakukan. 

Hikmah ini dapat berupa keuntungan bagi kedua belah pihak yang 

melakukan akad ini. Beberapa hikmah tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

Diantara sekian banyak manusia tentunya terdapat orang yang kaya 

dan miskin. Si kaya itu mempunyai beberapa bidang tanah yang ditanami 

berbagai tanaman, tetapi dia tidak bisa mengairi tanaman tersebut 

sekaligus memeliharanya, dikarenakan kesibukan sehingga dia tidak 

mampu untuk melakukan semua tugas. Dalam kondisi ini, Allah SWT 

membolehkannya untuk mengadakan suatu akad dengan orang yang 

menyirami tanaman-tanaman dan pepohonan tersebut serta sanggup 

                                                
65 Ibid., 220. 
66 Ibid., 221. 
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memeliharanya. Dengan konsekuensi bahwa masing-masing mereka 

mempunyai hak bagian keuntungan dari hasil cocok tanam tersebut.67 

Dalam hal ini ada dua hikmah. Pertama menghilangkan kemiskinan dari 

pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, 

yang kedua saling tukar manfaat di antara manusia. 

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena 

pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Belum 

lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, 

maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, 

sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.68 

Kewajiban petani penggarap menurut Imam Nawawi adalah 

mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon-pohon dalam rangka 

pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk 

setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan 

saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon 

yang merambat, memelihara buah, dan perintisan  batangnya.69 

 

E. Bagi Hasil Al-musa>qah 

1. Definisi Bagi Hasil 

Dalam akad bermuamalah keuntungan yang didapatkan dari 

transaksi yang dilakukan dibagi untuk kedua belah pihak dengan sistem 

                                                
67 Syaikh ‘Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah Tasyrii’ Wa Falsafatuhu, terj. Erta Mahyudin 

Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim (Jakarta: Mustaqim, 2003), cet ke-V,  208. 
68 Rahman Ghazaly, Fiqih, 111-113-114.  
69 Suhendi, FIqih, 150. 
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bagi hasil dengan besaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak.   

Secara sederhana yang dimaksud dengan bagi hasil adalah 

perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang 

diperoleh dari pengolahan data.70 Sedangkan menurut istilah bahasa, 

bagi hasil adalah: transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian 

hasil yang keluar dari padanya. Bagi hasil dimaksudkan di sini adalah 

pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari 

yang dihassilkannya seperti ½ (setengah) atau 1/3 (sepertiga ) atau lebih 

dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak (petani penggarap dan pemilik tanah).71 

Imam Qurthubi menyatakan bahwa pertanian hukumnya fardhu 

kifayah, karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu 

dan apa saja yang termasuk pengertiannya dalam bentuk menanam 

pepohonan. Dalam pertanian, manusia dituntut mempunyai keahlian, 

jika manusia itu tidak mampu untuk mengelolanya, maka dianjurkan 

untuk diserahkan kepada orang lain dengan upah sebagian dari hasil 

tanaman tersebut. 

Mengenai bagi hasil ini Rasulullah SAW bersabda: 

                                                
70 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.  
71 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1998), 147. 
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Uُل َانWْXَُر NِPّQا JUPYَ Zُا Nِ[ْPَDَ \َUPXَِا َدَ�َ� َوJQَ ِدWْSُcَ Hَfَ[ْgَ 

َ̂ bْ�َ Hَfَ[ْgَ RSَLََوَاْر JPَDَ َاْن RَهWْPُIِoَ�ْcَ Bْ_ِ \ْSِQِWَ_َْا \ْSُQََو 

RَهHِIَlَHُdْXَ 

“Dalam riwayat Muslim ada: Bahwa Rasulullah SAW pernah 

menyerahkan pohon-pohon kurma Khaibar dan tanahnya pada 

orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakan tanah itu 

dengan biaya mereka dan mereka memperoleh 0,5 dari hasil 

buahnya”.
72

 

 

2. Pandangan beberapa ulama terhadap kebolehan bagi hasil:73 

a. Jumhur ulama (Malik, Syafi’i ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad 

bin al-Hasan, dua orang terakhir adalah pengikut Abu Hanifah). 

Mereka semua memegangi kebolehan bagi hasil, karena menurut 

pendapat mereka bagi hasil ini dikecualikan oleh as-sunnah dari 

larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa-

menyewa yang tidak jelas. 

b. Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi hasil tidak boleh sama sekali. 

c. Jumhur fuqoha’ berpendapat bahwa bagi hasil diperbolehkan, 

dengan berpegang pada hadith shahi}h yang dikeluarkan oleh 

Bukhari dan Muslim, yang berbunyi: 

NُUِا� JUPYَ Zُا Nِ[ْPَDَ \َPَXََو RXَ R�َ ُه\ْ JPَDَ ¤ِ�ْ�ِ R_َ Nُُ̈ Hِbْ�ُ 

 َواHَIْU�Qُة اَ�ْرُض

 “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengadakan janji siraman 

dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah 

dan buah”.
74

 

                                                
72 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulu>ghu al-Maram, terj. Moh Ismail (Surabaya: 

Putra Alma’arif, 1992), 472. 
73 Ibn Rusyd, Bidayatu al-Mujtahid, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: 

Asy-Syifa, 1990), 249-250. 
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Al-Mawardi juga mempunyai pendapat tentang bagi hasil, 

dan pendapatnya tersebut didasarkan pada firman Allah SWT: 

}§øŠ s9 öΝà6 ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäó tGö; s? WξôÒ sù ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ .......4 ∩⊇∇∪  

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah (2): 198)75 
 

3. Hukum  Bagi Hasil 

Mengenai ketentuan hukum bagi hasil ini, ulama berbeda 

pendapat dalam menentukannya. Berikut pendapat para ulama tentang 

hukum terhadap bagi hasil tersebut: 

Malik berpendapat bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad 

yang mengikat dengan kata-kata bukan dengan perbuatan. Malik juga 

berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akad yang 

mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja. Jika penggarap 

tidak sanggup meneruskan padahal sudah tiba masanya penjualan, maka 

penggarap tidak boleh mengadakan akad bagi hasil dengan orang lain 

dan ia wajib mengupahkan kepada orang yang bekerja, meski ia sendiri 

tidak mempunyai bagian untuk mengupahkan.76 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika penggarap tidak 

mempunyai harta peninggalan, maka pemilik kebun memberikan upah 

pekerjaan penggarap kepada ahli waris, dan akad bagi hasil menjadi 

rusak. Beliau juga berpendapat, bahwa jika penggarap kabur sebelum 

                                                                                                                                 
74 Ibid., 249-250. 
75 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Asy-Syifa, 1998) 24.  
76 Ibn Rusyd, Bidayatul, 260-261. 
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pekerjaan selesai, maka pemberi pekerjaan mengupahkan kepada orang 

lain.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 Ibid., 260-261. 
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