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MOTTO 

َها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ ِ  َّلذ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ ِحلذۡت َلُكم بَِهيَمُة  لُۡعُقودِ  ٱَءاَمُنٓوا

ُ
نَۡعَٰمِ ٱأ

َ
ا ُيۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم إَِّلذ مَ  ۡۡل

ۡيدِ ٱَغۡۡيَ ُُمَِِلِ  ٌۗ إِنذ  لصذ نُتۡم ُحُرم 
َ
َ ٱَوأ   ١ََيُۡكُم َما يُرِيُد  ّللذ

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-

binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. Al-Maidah: 1)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Depag RI,  Al-Qur’an Dan Tafsirnya  (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama, 

2009), 669. 
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ABSTRAK 

Faizah,Nurul, 2018. Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Akad Perjanjian Antara Pabrik Rokok 

dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro Karangjati Kabupaten Ngawi. Skripsi. 

Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam MH. 

Kata Kunci: Kerjasama, Shirkah Mudharabah 

  Dalam fiqh, Kerjasama (syirkah) adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak 

atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha , baik dalam perdagangan maupun dalam jasa 

dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka. Salah satu 

kerjasama yang terjadi adalah kerjasama yang dilakukan antara pabrik rokok dengan petani 

tembakau di desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, masyarakat di sekitar 

banyak yang berprofesi sebagai petani tembakau maupun petani padi, kerjasama yang 

dilakukan pihak pabrik dengan petani tembakau di kategorikan adalah shirkah mudharabah 

karena merupakan shirkah kerjasama antara dua orang atau lebih dan keuntungannya di bagi 

kedua belah pihak. 

  Dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebut adalah: 

1) Bagaimana tinjaun fiqh terhadap  akad kerjasama antara pabrik rokok dengan petani 

tembakau?; 2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan keuntungan dan kerugian 

kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau?. 

  Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam jenis penelitian lapangan ini, penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data diperoleh melalui teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi Jatipuro Kabupaten Ngawi? 

  Dalam pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad kerjasama yang 

dilakukan oleh pabrik rokok dengan petani tembakau tidak diperbolehkan rusak (fasik) 

karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad kerjasama dalam teori fiqh, karena dalam 

pengelolaan kerjasama pihak kedua di merasa di rugikan dan terdapat unsur ketidakjelasan 

akad (gharar). Terhadap adanya beban yang di trima oleh pihak petani tidak boleh menjual 

hasil tembakaunya ke pihak pabrik ketika hasil tembakaunya tidak berkualitas padahal 

dalam bersosialisasi tidak ada akad seperti itu, tiba-tiba pihak pabrik memutuskan sendiri 

tidak ada kesepakatan kedua belak pihak. 2) Apabila di tinjau dari teori fiqh bahwa 

penetapan keuntungan dan kerugian tidak sesuai dengan teori fiqh karena tidak memenuhi 

syarat dan rukun dalam fiqh, dalam kenyataannya yang terjadi di desa Jatipuro Kabupaten 

Ngawi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal maka dalam fiqh tidak diperbolehkan. Dan 

masih ada banyak kekurangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, kurangnya sikap 

keterbukaan dan kejujuran masing-masing kedua belah pihak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo 2017 sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {d ض ` ء

 t ط b ب

 {z ظ t ت

 ‘ ع th ث

 gh غ J ج

 f ف {h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dh ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 h ه s س

 w و Sh ش

 y ي {s ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a>, i>, dan u>. 

3. Bunyi hidup dobet (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf 

“ay” dan “aw” 

Contoh : 

Bayna, ‘layhim, mawdu>’ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi 

hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh : 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h al-Isla>m bukan 

al-dina `inda Alla>hi al-Isla>mu.  ….Fahuwa wajib bukan Fahuwa wa>jibu dan bukan 

pula Fahuwa wa>jibun. 

6. kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>tah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan 

ida>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muda>f ditransliterasikan dengan 

“at”. 

Contoh : 

a. Na’at dan Mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah. 

b. Mud}a>f      : mat}ba’at al-‘a>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan dengan 

i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>tah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ 

bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh : 

a. Al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 

b. Ibn Taymi>yah.Al-Jawzi>yah 

c. Sayyid, mu’ayyid muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

       Rokok adalah  salah  satu produk konsumen terlaris di dunia. Rokok  

memiliki  sangat banyak pembeli yang loyal serta  memiliki  arus perdagangan 

yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan yang memproduksinya 

membanggakan laba yang fantastis, kendali politik dan prestise. Rokok juga 

memberikan pendapatan yang cukup besar untuk Negara atas keuntungan dari 

hasil penjualan  cukainya, serta membantu  Negara dalam upaya  mengurangi 

banyaknya pengangguran  yang  kian  meningkat.bahkan, tembakaunya sebagai 

bahan baku rokok telah menjadi tumpuan  ekonomi bagi sebagian petani maupun 

para pedagang yang kebutuhannya hidupnya hanya tergantung pada rokok.1 

 Di balik kegunaan atau manfaat rokok, ternyata juga terkandung bahaya 

yang  sangat besar  bagi orang merokok (perokok aktif) maupun orang di sekitar 

perokok yang bukan  perokok (perokok pasif).2  

Menurut  ilmu kedokteran,  rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan 

kimia, di antaranya  nikotin, tar, karbon  monoksida dan lain-lain.  Nikotin 

adalah zat adiktif yang mempengaruhi  syarat dan peredaran darah. Zat ini 

bersifat karsinogen  dan  mampu  memicu  kanker paru-paru  yang  mematikan. 

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada 

paru-paru, sedangkan  komponen hidrokarbon  yang terdapat pada aspek rokok 

                                                           
1 http://www.ketikaindonesiatanpacukairokok.com, (diakses 12 juli 2018). 
2 http//www.akibatmerokok.com, (diakses 12 juli 2018). 

http://www.ketikaindonesiatanpacukairokok.com/
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merupakan pemicu utama terjangkitnya penyakit kanker. Karbon monoksida 

adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam  darah, membuat darah  tidak 

mampu mengikat oksigen.3  

Oleh karena itu, rokok merupakan salah Salah satu  benda yang masih di 

perdebatkan oleh kalangan ulama’  yang berlangsung semenjak lama mengenai 

status hukumnya, dan sampai saat ini masih belum menemukan titik temu atas 

kesepahaman yang dapat dijadikan  landasan  bersama.  hal ini dikarenakan  

bahwa rokok sudah membudaya atau telah  menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat.  Maka, akan terasa kesulitan dalam menetapkan hukum rokok 

kecuali membiarkan terus beredar. Akan tetapi, jika dibiarkan terus-menerus, 

gejala-gejala negatif  yang terdapat pada rokok tetap tidak bisa dihindari.4  

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara 

menyeluruh, meliputi aspek kehidupannya  menuju  tercapainya kebahagiaan 

hidup rohani dan jasmani, baik dalam  kehidupan individualnya, maupun dalam 

kehidupan masyarakatnya. Allah berfirman dalam surat al-Maidah: 87-88.5 

َها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ َحلذ  َّلذ

َ
ُِمواْ َطي َِبَِٰت َمآ أ ُ ٱَءاَمُنواْ ََل ُُتَر  ْْۚ إِنذ  ّللذ لَُكۡم َوََل َتۡعَتُدٓوا

َ ٱ ْ  ٨٧ لُۡمۡعَتِدينَ ٱََل ُُيِبُّ  ّللذ ا َرَزقَُكُم  َوُُكُوا ُ ٱِممذ ْۚ وَ  ّللذ ا ْ ٱَحَلَٰٗلا َطي ِبا  تذُقوا
َ ٱ ِيٓ ٱ ّللذ نُتم بِهِ  َّلذ

َ
  ٨٨ُمۡؤِمُنوَن  ۦأ

 
 

                                                           
 3 A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hayati, Hidup Sehat Tanpa Rokok, (Yogyakarta: 

Pradipta Publishing, 2009), 5. 
 4 Muhammad Yunus, Kitab Rokok Nikmat dan Madhorot Yang Menghalalkan atau 

Mengharamkan, (Yogyakarta: CV Kutub Wacana, 2009), 20. 
 5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:Diponegoro, 2005), 

122. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  haramkan  apa-

apa yang baik yang telah  Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya. 

 

Bentuk  muamalah Fiqih yang terjadi di Desa Jatipuro Kecamatan 

Karangjati Kabupaten Ngawi, masyarakat disana umumnya beragama muslim 

dan kebanyakan bekerja sebagai petani padi dan petani tembakau, pada 

umumnya bahwa masyarakat disana paham dengan agama Islam tetapi mereka 

awam dengan hukum Fiqih Islam mereka hanya mengetahui pengetahuan-

pengetahuan Islam  pada umumnya saja. Menurut masyarakat sekitar bahwa 

mereka melakukan kerja sama dengan pihak pabrik  Untuk memenuhi 

kebutuhannya  masyarakat Jatipuro. Bekerja sama dengan pabrik rokok atau 

disebut dengan shirkah (perkongsian) syirkah secara bahasa berarti al-iktilah 

yang artinya  adalah  campur atau percampuran. Istilah percampuran disini 

mengandung pengertian pada seorang yang mencampurkan hartanya dengan 

harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.6  

Sedangkan Syirkah secara Terminologis perserikatan dalam kepemilikan 

hak untuk melakukan tasharruf pendayagunaan harta. kalimat  perserikatan 

dalam kepemilikan hak mencakup semua shirkah kepemilikan, baik sebab 

warisan, wasiat, hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata 

tasharruf  pendayagunaan harta mencakup semua macam syirkah transaksi, baik 

harta benda, badan, atau pelaksaaan kepangkatan.7 Dalam adanya shirkah yang 

                                                           
6 Qomaru Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta : Teras, 2011), 99. 
7Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah  Al-Hanaif, 2104), 261-262. 
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di sepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengingkatkan diri berhak 

bertidak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan 

sesuai dengan  persetujuan yang disepakati.8 Dasar hukum syirkah sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur’an sebagaimana telah di jelaskan. 

. Rukun dan syarat dan syirkah diperselisihkan oleh para ulama menurut 

Ulama Hanafiyah, rukun dan syarat syirkah ada empat yaitu lafadz akad, orang 

yang berserikat, pokok pekerjaan  barang atau uang untuk modal bersama yang 

menentukan adanya syirkah adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang 

bekerja sama.9 Akad seperti terdahulu dalam akad shirkah. Secara umum tujuan 

adanya semua syarat tersebut antara lain untukmenghindari pertentangan di 

antara manusia. Dan Anjuran untuk melaksanakan akad kerjasama itu boleh 

apabila memenuhi syarat dan rukun tersebut.10 

 Dalam  ijtihad  persekutuan adalah salah satu bentuk muamalah yanga 

amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah adat kebiasaan 

berbagai macam adat bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.  Oleh karena itu 

persekutuan mendatangkan banyak kebaikkan dalam kehidupan manusia, Islam 

menetapkan sebagai salah satu sistim muamalat yang baik dan di benarkan oleh 

hukum. Yang perkembangannya yang dilakukan oleh para fuqoha dengan 

berbagai macam jalan Ijtihad seperti ijma’. Qiyas, menetapkan adat istiadat dan 

sebagainya.11 

                                                           
8Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 

2003), 17-11. 
9Rahmat Syafe’i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 187. 

 10Dimyudin Djuwaini, Fikih Muamalah (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 209. 

 11Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT. 

Alma’arif, 1987), 46. 
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Di dalam kehidupan nyata, kerja sama dilakukan setiap harinya dalam 

berbagai pekerjaan apapun. Salah satu kerja sama  yang terjadi di Desa Jatipuro 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi bahwa mereka kebanyakan orang 

muslim dan mereka kurang paham dengan hukum Fiqih Islam sedangkan 

mereka bekerjasama yaitu dengan pihak pabrik yang diwakili oleh pabrik  

melaui lesan dengan  lesan dan pihak pabrikpun hanya dengan cara bersosialisasi 

saja dan tidak terjadi akad antara kedua belah pihak kalau seandainya hasil 

tembakau petani berkualitas mau saja untuk membelinya tetapi semakin lama 

hasil petani merosot dan pihak pembeli tidak mau membelinya padahal tidak ada 

perjanjian di awal tidak ada kesepakatan di awal.12 Oleh karena itu penjual 

merugi karena harus menjualnya di pihak orang lain. Sebab dari itu dari fakta 

lapangan yang terjadi tidak ada kesepakatan diawal sosialisasi kalau  nantinya 

tembakaunya tidak berkualitas dari pihak pabrik tidak mau membelinya. 

Tinjauan hukum fiqih  terhadap Penetapan keuntungan dan kerugian di 

desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi di dalam hukum fiqih 

bahwa mencari keuntungan yang telah di atur oleh Allah swt dengan jalan yang 

baik dan halal maka hukumnya boleh. Dimana  dan penerima modal bersepakat 

untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan keuntungan di bagi dua 

antara kedua belah pihak. Kesenjangan tersebut diantaranya terdapat akad 

kerjasama dengan obyek menggunakan tanah dan uang dalam hal ini, akad 

tersebut batal atau tidak. Lalu mengenai sistem keuntungan yang terjadi tidak 

                                                           
 12Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi.  
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sesuai atau terjadi ketidakadilan atau ketidakseimbangan antara pemilik modal 

dan pengelola tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Lalu 

mengenai sistem pembagian hasilnya terjadi ketidakadilan atau 

ketidakseimbangan antara pemilik modal dan pengelola tersebut apakah 

diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Serta ikut andilnya pengelola dalam 

menanggung kerugian tersebutdibenarkan dalam Islam atau tidak. 

Maka dengan berbagai permasalahan tersebut penulis mencoba mencari 

jawaban melalui penelitian tentang kerja sama antara pabrik rokok dengan petani 

tembakau di desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.Adapun 

judul penelitian yang dilakukan itu dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

“Tinjauan Fiqh terhadap Perjanjian Antara Pabrik  Rokok  dengan Petani 

Tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi” 

B. Rumusan Masalah 

       Agar lebih praktis dan terarah dari pembahasan skripsi ini, maka masalah 

utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjaun fiqh terhadap akad Kerjasama antara Pabrik Rokok 

dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi? 

2. Bagaimana  tinjauan fiqh  terhadap  Keuntungan dan Kerugian kerjasama  di 

Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?  

C. Tujuan Penelitian  

       Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan 

skripsi ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap akad kerja sama antara 

Pabrik Rokok dengan Petani Tembakau ditinjau Fiqih Islam. 

2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap keuntungan dan kerugian 

antara Pabrik Rokok dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan 

Karangjati Kabupaten Ngawi ditinjau dari Fiqh Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

       Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan transaksi syirkah, selain itu untuk 

mengetahui praktik akad kerjasama secara langsung agar praktik yang 

dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Serta dengan penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian 

sejenis, terutama tentang perjanjian antara pabrik rokok dengan petani 

tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 

b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo 

khususnya tentang sistem akad kerjasama antara pabrik rokok dengan 

petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Fiqh Islam 

bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi kerjasama lebih 

berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam. Serta dengan 
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penelitian ini diharapakan menjadi masukan bagi pelaku agar terhindar 

dari transaksi yang menyimpang dari norma-norma atau aturan hukum 

Islam. 

b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya 

dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali 

informasi lebih lanjut. 

E. Kajian Pustaka 

       Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi 

terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama skripsi Lutfi Hartanto, tahun 2016, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerjasama Antara Investor dan PT. Perkebunan Lima Putra 

Perkasa Di Jetis Ponorogo”, skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan 

Hukum Islam terhadap akad kerjasama, sistem pembagian hasil dan status 

kepemilikan investor pada masa akhir kontrak. Dengan menggunakan metode 

penelitian induktif dan deduktif. Kesimpulannya kerjasama tersebut dianggap 

sah karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad mudha>rabah.13 

Kedua skripsi Melynda Aryani Dwi, tahun 2015,”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT Sadhana Arifnusa Dengan Petani 

Tembakau Di Desa Purworejo Balong Ponorogo”, skripsi ini membahas tentang 

tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama, penetapan harga dan resiko 

kerjasama kemitraan. Dengan menggunakan metode penelitian deduktif. 

                                                           
13 Lutfi Hartanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Investor 

Dan PT Perkebunan Lima Putra Perkasa di Jetis Ponorogo (Ponorogo: Stain Press, 2016). 
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Kesimpulannya kerjasama tersebut dianggap sah karna sudah sesuai dengan 

rukun dan syarat jual beli dan utang piutang. Meskipun nama dari akad adalah 

kerjasama namun dalam praktiknya menggunakan akad jual beli dan utang 

piutang.14 

Ketiga Laili fitriani, tahun 2015, “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten 

Magetan”,  skripsi ini membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap akad 

dan bagi hasil kerjasama penggarapan lahan hutan tersebut dengan 

menggunakan metode penelitian deduktif.Kesimpulanya kerjasama tersebut 

dianggap sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad 

Muzara’ah.15 

Keempat Pujianto, tahun 2014,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama 

Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani Di Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum 

Islam akad dan bagi hasil kerjasama tersebut. Dengan menggunakan metode 

deduktif.Kesimpulannya kerjasama tersebut dianggap sah karena telah sesuai 

dalam kententuan akad Mukhabarah.16 

Kelima Linda Anjar Wulan, tahun 2014, “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

                                                           
14 Melynda Aryani Dwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara 

PT  Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorog”  

(Ponorogo: Stain Press, 2015). 
15Laili fitriani, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Hutan di Desa 

Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Ponorogo: Stain Press, 2015). 
16 Pujianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan 

Perhutani Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Stain 

Press, 2014). 
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Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap akad dan bagi hasil kerjasama tersebut. Dengan menggunakan metode 

deduktif. Kesimpulannya kerjasama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam akad Musaqoh.17 

Dari beberapa tulisan skripsi tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

ada beberapa karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang akad kerja 

sama, tetapi fokus pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas 

tentangakad kerja sama, keuntungan dan kerugian antara pabrik rokok dengan 

petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

       Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana 

sistem kerjasama yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian 

lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan 

sehari-hari.18 Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan 

penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik akad syirkah 

dalam kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa 

Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 

                                                           
17 Linda Anjar Wulan, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Pohon Kayu 

Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Stain Press, 2014).  
18 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

6. 



10 
 

 

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

yang berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.19 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penyusunan skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh 

yang mana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam 

tentang  akad kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa 

Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, serta dalam pengamatan 

tersebut dilakukan secara terang-terangansehingga pelaku kerjasama tersebut 

mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitan merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat 

dimana penelitian akan dilakukan.20  Dalam hal ini penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dilaksanakan di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi, dengan alasan sesuai pengamatan sementara, tempat tersebut 

merupakan pelaku transaksi muamalah yang menggunakan sistem kerjasama 

antara pemilik modal atau pabrik rokok dengan pengelola yaitu petani 

tembakau yang pelaksanaanya belum sesuai dengan  penetapan yang 

diperbolehkan dalam Islam dalam hal ini akad syirkah. 

4. Data dan Sumber data 

Adapun teknik pengumpulan data dan sumber data yang penulis gunakan 

dalam penyusunan skripsi ini adalah:  

                                                           
19Lexcy, Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
20Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128. 
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a. Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti dari 

sumbernya atau subyek penelitian.21 Dalam hal ini penulis memperoleh 

sumber data primer dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

sistem kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa 

Jatipuro Kecamatan  Karangjati Kabupaten Ngawi. 

b. Sumber data sekunder yakni sumber yang diperoleh dari pihak lain dan 

telah terdokumentasikan sehingga peneliti hanya menyalin data tersebut 

untuk kepentingan penelitiannya.22 Atau orang lain yang mengetahui objek 

yang diteliti. Dalam hal ini penulis dalam memperoleh sumber data 

sekunder dari masyarakat sekitar yang mengetahui tentang pelaksanaan 

kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau tersebut.  

5. Teknik Pengambilan Data 

a. Wawancara atau interview yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.23 Disini 

pihak  pewawancara adalah penulis sendiri dengan menggunakan 

wawancara tak terstruktur dan yang menjadi narasumber adalah pelaku 

kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau tersebut dan 

masyarakat sekitar yang mengetahui pelaksanaan kerjasama tersebut. 

                                                           
21Zainal Mustofa, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009),44. 
22 Ibid., 44. 
23Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 108. 
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b. Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan 

perasaan.24 Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi secara 

terang-terangan dan secara langsung di tempat pelaksanaan kerjasama 

pabrik rokok dengan petani tembakau tersebut. 

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

selain wawancara dan observasi.25 Yakni berupa informasi yang berasal 

dari catatan penting baik dari perseorangan maupun organisasi ataupun 

lembaga.26 Dalam hal ini penulis menggunakan foto, rekaman suara, 

transkip wawancara dan gambaran umum lokasi penelitian dan hal-hal 

yang terkait dengan penelitian. 

6. Analisis data 

       Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah 

data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan 

tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit 

jawaban.Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri 

dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan. 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara 

                                                           
24 M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
25 Damanuri, Metodologi,,, 151. 
26Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2004), 60. 
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yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau 

kelompok kata. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Data 

yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan 

dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan 

kerjasama  tersebut.27 

       Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk 

menganalisa data adalah menggunakan metode Deduktif yakni yang diawali 

dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat 

umum, tentang sistem kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau 

di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk selanjutnya 

dikemukakan kenyataan praktik yang terjadi di desa tersebut yang bersifat 

khusus dari hasil riset. 

G. Pengecekan keabsahan data 

       Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang 

diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya 

                                                           
27 Damanuri, Metodologi,,, 153. 
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menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan penegecekan atau sebagai pembanding data 

tersebut, yakni sumber, metode, penyidik dan teori.28 Dalam penelitian ini 

penulis juga menjelaskan pemaparan secara umum tentang akad shirkah yang 

dilakukan di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Dari 

analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan 

yang dilakukan dalam praktik kerja sama tersebut menurut Hukum Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

       Dalam mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi maka pembahasan 

dalam laporan penelitian ini di kelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing 

terdiri dari subbab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sehingga 

diperoleh pemahaman yang utuh dan paduan. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang 

latar belakang masalah, yang mendeskripsikan academic problem (problem 

akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian 

melanjutkan dengan rumusan  masalah. Rumusan masalah ini dibuat guna 

memadukan peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang akan di lakukan. 

Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat 

tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun 

                                                           
28 Nasution S, Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 27. 
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bersifat praktis. Sub berikutnya telaah pustaka, untuk menentukan posisi 

penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, Syirkah dan Wanprestasi dalam  Fiqih Islam, bab ini membahas 

uraian yang berkaitan dengan landasan syirkah dan wanprestasi mengenai yang 

termuat dari pengertian syirkah, dasar hukum, rukun dan syarat, dan beberapa 

permasalahan dalam akad syirkah, hukum syirkah dan selanjutnya konsep 

wanprestasi meliputi, pengertian wanprestasi, larangan wanprestasi dalam 

hukum Islam. 

Bab III, Praktik kerja sama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di 

desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, bab ini membahas 

mengenai hasil penelitian yang dilkaukan oleh peneliti lapangan. Hasil laporan 

profil Desa Jatipuro, akad kerja sama dan penetapan keuntungan dan kerugian di 

desa Jatipuro Kecamatan Karngjati Kabupaten Ngawi. 

Bab IV, Analisa Fiqih Islam Terhadap Akad kerja sama antara Pabrik 

Rokok dengan Petani Tembakau di Karngjati Kabupaten Ngawi, bab ini 

diuraikan hasil penelitian berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas 

dalam penulisa skripsi ini yang meliputi Akad kerja sama dalam Fiqh Islam di 

Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 

Bab V, Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan 

diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan 

sebagai bahan masukan untuk akad kerja sama antara Pabrik Rokok dengan 

Petani Tembakau di desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 
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BAB II 

SYIRKAH DAN WANPRESTASI DALAM FIQH ISLAM 

A. Syirkah dalam Fiqh  Islam 

1. Pengertian syirkah 

       Hukum Islam mengenai sistim kerja sama atau persekutuan yang di 

sebut”syirkah”.1 Syirkah menurut bahasa artinya campur atau percampuran 

atau penggabungan, demikian dinyatakan oleh Taqiyyudin An-Nabawi. 

Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya 

dengan harta orang lain sehingga tidak untuk dibedakan.2 

Menurut  istilah, yang dimaksud dengan syirkah menurut para fuqoha 

berbeda pendapat sebagai berikut: 

a. Menurut Malikiyah, syirkah ialah:“perkongsian adalah izin untuk 

mendayagunakan (tassaruf) harta yang dimiliki dua orang secara 

bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan 

kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, 

namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. 

b. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ialah “Akad antara dua orang berserikat 

pada pokok harta (modal) dan keuntungan.” 

c. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, syirkah ialah: “ketetapan hak 

pada sesuatu untuk atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).” 

                                                           
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Shirkah (Bandung: PT 

Gravindo, 2009), 129. 
2Taqyudin An-Nabani, Membangun Sistim Ekonomi Alternative Perspektif Islam (Jakarta: 

Risalah Gusti,2004), 153. 
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d. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, shirkah ialah “penetapan 

hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.” 

e. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, syirkah 

ialah:Ibarat penetapan  pada dua orang atau lebih dengan cara yang telah 

di sepakati 

f. Idris Ahmad menyebutkan, syirkah sama dengan syarikat dagang, yaitu 

dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam 

dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing keuntungan dan 

kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.3 

    Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para Ulamā’, kiranya 

dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan 

kerugiannya di tanggung bersama, hal senada juga dikemukakan oleh Ilfi Nur 

Diana, bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi 

dana (amal) dengan kesepakatan. Bahwa keuntungan dan risiko akan di 

tanggung bersama sesuai dengan kesepkatan.4 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 126-127. 
4 Dimyuddin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogjakarta:Pustaka Pelajar,2015), 

223. 
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B. Dasar Hukum Syirkah 

       Dalil yang mendasar akad syirkah dalam Al-Qur’an 

 
 

 
 

  
  
 

   
  
  

  
    
       

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya.Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba 

kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan 

sesamanya. 
 

 

C. Rukun dan Syarat Syirkah 

       Rukun Syirkah diperselisihkan oleh para Ulama Hanafiyah bahwa rukun 

Shirkah ada dua yaitu  ĭjāb dan qobūlsebab ǐjāb qobūl atau akad yang 

menentukan adanya syirkah sedangkan rukun syirkah menurut jumhur ulama 

sebagai berikut: 

1. Sighat atau Lafaz akad . 
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2. Orang yang berserikat. 

3. Pokok pekerjaan. 

4. Zatnya haram.5 

       Syarat-syarat dalam shirkah dapat dibagi dua yaitu, syarat umum dan syarat 

khusus.6 Syarat umum  harus ada dalam segala macam shirkah, dan syirkah 

khusus hanya diperlukan dalam macam shirkah tertentu. 

       Syarat-syarat umum yang ada dalam segala macam shirkah adalah: 

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk 

menjadi wakil atau mewakilkan. Syarat ini diperlukan karena masing-

masing anggota syirkah telah mengizinkan anggota sekutunya 

melakukantindakan hukum terhadap harta syirkah, menerima pekerjaan atau 

membeli barang dan kemudian menjualnya. 

2. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan, agar memungkinkan 

anggota. Berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat di terima 

sebagai perwakilan(wakalah).7 

3. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota syirkah merupakan 

bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya , 

Sepertiga seperdua, dan seperempat, hukum jumlah tentu dari keuntungan 

seperti Rp.1.000,00 Rp.2.000,00 perbulan. 

D. Macam-macam Syirkah  

       Pada pokoknya syirkah dapat dibagi menjadi tiga sebagi berikut: 

                                                           
 5 Basyir, Hukum Islam, 46. 
 6 Ibid, 54. 
 7 Qomaru Huda , Fiqih Muamalah (Yogyakarta:Teras, 2011), 103. 
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1. Syirkah Ibahah 

Syirkah ibahah adalah kerjasama atau persekutuan hak semua orang untuk 

dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya menikmati manfaat air 

sungai,garam laut,api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada di 

bawah kekuasaan perseorangan. 

2. Syirkah Milik 

       Syirkah milk adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk 

memiliki suatu benda. Shirkah milik dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Syirkah Milik Jabariyah, syirkah ini dapat terjadi tanpa keinginan 

masing-masing bersangkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum. 

Misalnya kerjasama para ahli waris untuk memiliki harta warisan 

sebelum dibagi. 

b. Syirkah Milk Ikhtiyāriyah, syirkah ini dapat terjadi atas keinginan 

masing-masing bersangkutan dengan sukarela. Misalnya beberapa 

orang bekerja sama membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal 

bersama, sebidang tanah untuk di tanami dan sebagainya.8 

3. Syirkah ‘Uqud 

       Syirkah uqud (aqad) adalah kerja sama atau persekutuan antara dua 

orang atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan 

harta guna melakukan usaha atau bisnis dan hasilnya diobagi baik berupa 

                                                           
 8 Ibid,,48. 
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laba maupun rugi.9  Menurut ulama Hanabilah, syirkah ini dibagi menjadi 

lima, yaitu: 

a. Syirkah Inān 

b. Syirkah mufāwadah 

c. Syirkah abdān 

d. Syirkah wujūh 

e. Syirkah mudārabah 

       Ulamā’ Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu: 

a. Syirkah amwal 

b. Syirkah a’māl 

c. Syirkah wujūh 

d. Syirkah mufāwadah 

e. Syirkah ‘Inān 

f. Syirkah mudārabah 

       Secara umum, Fuqoha Mesir yang kebanyakan bermadzhab Maliki, 

berpendapat bahwa shirkah ini dibagi atas empat macam,yaitu: 

a. Syirkah Inān 

b. Syirkah mufāwadah 

c. Syirkah abdān 

d. Syirkah wujūh.10 

       Sedangkan Ulamā’ Shafi’iyah menganggap semua bentuk kerjasama 

selain ĺnān dan mudārabah adalah batal.11 karena tidak ada satupun dari 

                                                           
 9 Hasanudin,Perkembangan Akad Musyarakah, 30. 
 10 Syafe’i, Fiqih Muamalah, 187-188. 
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jenis syirkah di atas yang memenuhi syarat syirkah sebagaimana yang 

menjadi pandangan Shāfi’i. Para ulama fiqih sepakat bahwa syirkah ‘inān 

dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih di perselisihkan.12 

       Pembagian seperti ini mencakup semua macam shirkah yang disebutkan 

fuqoha di atas, adapun pembagiannya dan penjelasannya sebagai berikut: 

1) Syirkah Amwal 

       Syirkah amwal adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

memiliki harta bersama melalui usaha tertentu.13 syarat-syarat yang 

khusus berkaitan dengan syirkah amwal adalah pertama, harta yang 

dijadikan  modal usaha bersama harus beberapa  alat tukar yang ada 

wujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun  ketika modal 

tersebut diblanjakan. Modal usaha dalam syirkah amwal, Menurut 

Jumhur ulamā’ boleh berupa harta yang jenisnya berbeda dan tidak 

disyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan modal usaha. Harta 

yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh 

berupa harta yang belum atau tidak ada secara hukum dan modal usaha 

bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak, yaitu 

berupa alat bayar. 

Jumhur Ulamā’ juga berpendapat bahwa hakikat syirkah amwal 

terletak pada akadnya bukan terletak pada penyatuan hartanya. Modal 

usaha dalam syirkah amwal tidak boleh berupa barang dagangan, 

                                                                                                                                                               
 11 Ibid.,188 
 12Abrahman L. Udovith, Kerjasama Syariah dan Bagi Untung Rugi dalam Hukum Islam 

Abad Pertengahan Teori dan Penerapan. Ter. Syafrudin Arif Rahman (kediri: Qubah ,2008), 41.  
 13 Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah, 20. 
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karena barang dagangan berubah-ubah harganya (fluktuatif). Oleh 

karena itu keuntungan sebagai hasil usaha tidak dapat dipastikan 

jumlahnya, dan dampaknya jumlah keuntungan pun menjadi samar. Hal 

ini dapat menuimbulkan perselisihan pada saat terjadi pembagian 

keuntungan.14 

       Pembagian keuntungan dalam syirkah amwal.15 yang modal 

usahanya berupa harta mithaliyat, harta yang termasuk mǐthaliyat 

adalah harta yang memiliki ukuran pasti yang di ukur  dengan 

timbangan atau literan yang banyak tersedia di pasar. Abū Yūsuf 

berpendapat bahwa pembagian keuntungan dilakukam secara 

proporsional  sesuai dengan jumlah modal yang di sertakan, sedangkan 

Imam Muhammad berpendapat bahwa pembagian keuntungan 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan.16 

2) Syirkah abdan 

Syirkah abdan adalah kerjasama usaha(tanpa modal bersama) 

dengan  modal ketrampilan diantara para sharik untuk melakukan 

pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan pesanan. Syirkah ini juga 

disebut dengan syirkah’māl.17 Misalnya kerjasama yang dilakukan oleh 

para pelaku usaha tradisional yaitu,  pengusaha kontraktor bangunan 

atau jalan raya.18 

                                                           
 14 An –Nabhani, Membangun Sistim Ekonomi 158-159 
 15 Ibid..,159. 
  
 17 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syariah  dan Teori Praktik (Jakarta:Gema Insani 

2001), 92. 
 18 Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah, 46. 
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Modal kerjasama antara para sharĭk tidak harus ada kesamaan 

keahlian. Apabila mereka melakukan kerjasama untuk mengerjakan 

pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin, yang lain 

mengeluarkan biaya, dan yang lain lagi mengerjakan dengan tangan, 

maka kerjasama  tersebut sah. Pembagian keuntungan dan kerugian 

dalam syirkah ‘abdān ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan 

.bisa jadi sama atau bisa jadi tidak. sebab,orang yang melakukan 

syirkah tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka 

keuntungan yang di peroleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda.19 

3) Syirkah Wujūh 

Syirkah wujūh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk 

melakukan usaha perdagangan dengan tidak menyertakan harta dan 

ketrampilan sebagai modal usaha. Artinya, kerjasama ini dilakukan 

tanpa modal harta, untuk membeli barang-barang dengan pembayaran 

harga yang di tangguhkan, kemudian menjual barang itu, yang 

keuntungannya dibagi di antara para anggotanya. Oleh karena itu 

syirkah wujuh dilakukan atas dasar nama baik atau kredibilitas bisnis 

atau kepercayaan pembisnis lain kepada yang bersangkutan yang 

dijadikan modal terjadinya syirkah wujūh. 

Sedangkan  keuntungan dibagi berdasarkan  kesepakatan. 

Menurut ulamā’ madzhab Hanafi pembagian keuntungan masing-

                                                           
 19 An-Nabhani, Membangun Sistim Ekonomi,158-159. 
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masing disesuaikan dengan barang-barang yang mereka beli. Sementara 

pihak yang menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian. 

Secara hukum akad syirkah wujūh ini diperselisihkan ulama’ . 

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah membenarkan syirkah wujūh dengan 

dua argumen. Pertama, berdasarkan pada prinsip asal bagi setiap 

aktifitas muamalah dilegalkan hingga terdapat dalil yang melarangnya. 

Dan dalam akad  syirkah wujuh tidak di temukan dalil yang melarang. 

Kedua, faktor kebutuhan yang mendesak , dan masih memungkinkan 

melegalkan akad  syirkah wujūh  melalui pendekatan konsep 

perwakilan (wakalah).20 

Sedangkan Menurut Mālikiyah dan Shāfi’iyah tidak 

membenarkannya, sebab tidak terdapat shirkah dalam modal, dan faktor 

spekulasi yang lain.21 

4) Syirkah Mufāwadah 

Syirkah Mufāwadah adalah kerjasama usaha yang berhubungan 

dengan modal, ketrampilan usaha, agama dan usaha.22 Syarat-syarat 

syirkah mufāwadah secara umum, menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili 

yang di rujuk oleh Ahmad Azhar Basyir menjelaskan lima syarat yang 

berlaku dalam syirkah mufāwadah. 

Pertama, syarat yang berkaitan dengan sharĭk disyaratkan baligh 

,berakal, dan cerdas, karena dalam akad shirkah mufawadah harus 

                                                           
 20 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskurus Metedologi Konseling 

Interaksi Sosial Ekonomi, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 198. 
 21 Basyir ,Hukum Islam, 62. 
 22 Ibid,.38.  



27 
 

 

cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa wakālah(kuasa) , dan 

kafālah atau (pinjaman). Yakni sharĭk disyaratkan baliqh ,berakal,dan 

cerdas,karena dalam akad syirkah mufāwadah tercakup akad wakālah 

yaitu kuasa dari sharĭk yang satu kepada sharĭk yang lainnya untuk 

melakukan usaha, dan akad kafālah yaitu tanggungan atau pinjaman 

masing-masing sharĭk berkewajiban menjaga harta syirkah dan 

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya atau tidak 

dilakukannya sesuai dengan kesepakatan.23 

Kedua modal usaha harus sama, baik ketika akad syirkah 

mufāwadah dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu 

sharĭk lebih besar, maka shirkah tersebut tidak lagi sama (ghair 

mufāwadah). 

Ketiga, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang di 

terima atau di bebankan  kepada masing-masing sharĭk haruslah sama.  

Apabila dalam  akad ditetapkan bahwa keuntungan salah satu sharik 

lebih besar, maka syirkah mufāwadah dengan sendirinya batal karena 

ketidakadaan kesamaan. 

Keempat, bidang usaha yang dilakukan masing-masing sharĭk 

dalam syirkah mufāwadah haruslah bidang usaha yang boleh 

berdasarkan sharĭ’ah. Salah satu sebab Imam Abu Hanifah dan 

Muhammad  mengharamkan syirkah mufāwadah yang di antara 

sharikNya non muslim karena terdapat bidang usaha yang tidak 

                                                           
 23 Muhammad Syukur, “Konsep Syirkah abdan  (Study Komperatif antara Madzhab 

Hanafiyah dan Syafi’iyah)”, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010), 42-45. 
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dilarang bagi non muslim tetapi diharamkan bagi muslim, antara lain 

bisnis keras dan babi. 

Kelima, syirkah mufāwadah harus dinyatakan secara jelas dan 

tegas dalam akta perjanjian, karena ada  keharusan bagi sharĭk agar 

sama jumlah dalam menyertakan modalnya ,agamanya, kehalalannya, 

bidang usahanya, keuntungan dan kerugian yang di terimanya.24 

5) Syirkah ‘Inān 

Syirkah  al-‘Inān adalah  kerjasama modal yaitu masing-masing 

sharĭk menyediakan dana atau barang untuk dijadikan modal usaha, dan 

masing-masing sharĭk berhak mendapatkan hasil usaha  berupa laba 

atau rugi yang dibagi bersama secara proposional atau sesuai 

kesepakatan.25 

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ahmad Azhar 

Basyir, Syirkah ‘ĭnān tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha 

harus sama jumlahnya , dan tidak pada disyaratkan harus menanggung 

resiko yang sama.26 Dalam usaha bisnis yang dilakukan sharik, setiap 

akad syirkah ‘Inān  maka terkandung akad wakalāh, dalam akad 

wakalāh terkandung izin dari sharĭk yang satu terhadap sharĭk lainnya 

untuk melakukan usaha. 

Atas dasar akad wakalāh yang terkandung dalam akad syirkah 

‘Inan maka terlahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut.27 

                                                           
  24 Imam, Fiqh Muamalah, 135. 
  25 Ibid,.136. 
  26 Ibid.,137. 
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a)  Setiap sharĭk dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik 

dengan tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi ulama 

Shafi’iyah berpendapat bahwa sharik hanya dibolehkan melakukan 

jual beli secara tunai, Sedangkan Ulamā’ Hanabilah berpendapat 

bahwa sharĭk dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh.28 

b) Setiap sharĭk dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih 

tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung 

unsur penipuan, karena tujuan syirkah adalah keuntungan, dan 

keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut. 

c) Setiap sharĭk dibolehkan melakukan ibdā’yaitu menyerahkan harta 

modal shirkah kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha 

dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak Sāhib al-

māl, sedangkan pihak yang mengusahakan hanya berhak mendapat 

upah. Ulamā’ pada umumnya membolehkan sharĭk melakukan 

ibdā’ tetapi Ulamā’ Shafi’iyāh melarang. 

d) Setiap sharĭk dibolehkan melakukan bisnis  dengan akad 

mudārabah dengan pihak lain sebagai mudarib. 

e) Setiap sharĭk dibolehkan melakukan kuasa kepada pihak lain unuk 

menjual atau membeli barang dagangan, karena akad wakālah 

merupakan salah satu media dalam berbisnis. 

f) Imam Abū Hanafiyāh dan Muhammad berpendapat bahwa setiap 

sharik dibolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain 

                                                           
  28 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam, 804. 
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ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama shirkah 

mutlak yang tidak dibatasi tempat usahanya. 

g) Ulamā’ sepakat bahwa sharik tidak boleh melakukan akad tabarru’ 

karena tidak sesuai dengan tujuan syirkah yaitu mendapat 

keuntungan. 

Pembagian keuntungan atas margin profit dalam syirkah inan 

menurut pendapat jumhūr ulamā’ harus disesuaikan dengan besaran 

nilai modal setiap mitra , bukan disesuaikan  dengan kinerja setiap 

mitra.29 Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas 

dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, 

bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan 

kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad syirkah dengan akad 

qirād. 

Karena itu akad syirkah batal apabila dalam syirkah yang 

dijadikan acuan margin profit adalah kinerja. Demikia juga  batal 

apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran modal  antar mitra 

hanya saja, setiap mitra berhak menuntut upah kepada mitra lain atas 

kinerja yang ia lakukan, dan margin profit tetap sesuai dengan besaran 

modalnya.30 

Selain margin profit, margin kergian juga harus disesuaikan 

dengan nilai modal setiap mitra, maka di tanggung setiap mitra sesuai 

dengan presentase nilai modalnya masng-masing. Kecuali kalau 

                                                           
 29 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 201. 
 30 Ibid.  
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terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan 

pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan.31 

6) Syirkah Mudārabah 

Syirkah mudārabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan 

oleh  pihak tertentu (sahib-māl), sedangkan pihak lainnya (mudārib) 

menjalankan usaha. 

Modal dalam syirkah mudārabah harus berupa uang tunai, 

jumlahnya dapat di ketahui dengan jelas dan seketika diserahkan 

kepada pihak mudārib.32 pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut 

bekerja dengan pengelolaannya. Kalau itu memang dijadikan syarat, 

maka syarat tersebut tidak sah. Karena pemodal tidak berhak mengelola 

harta yang sudah di lebur dalam perseroannya. Hanya saja pihak 

pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang diberikan pemodal, 

sehingga tidak boleh menyimpang dari izin tersebut.33 

Pembagian keuntungan dalam  syirkah mudārabah adalah dibagi 

antara sāhib al-māl dengan mudārib sesuai dengan kesepakatan berupa 

bagian tertentu dari seluruh keuntungan di tentukan berupa jumlah uang 

tertentu, misalnya Rp.5.000.00. apabila hasil usaha mengalami 

kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada sahib al-mal, 

mudarib tidak dibebani kerugian modal tetapi kerugian yang dialaminya 

hanyalah kerugian kerja, selama kerugian yang dialaminya hanyalah 

                                                           
 31 Ibid, 202. 
 32 Basyir, Hukum Islam, 63. 
 33 Al-Nabhani, Membangun Sistim Ekonomi, 161. 
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kerugian kerja, selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian 

mudārib.34 

7) Pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah 

       Dari macam-macam syirkah  tersebut, sebenarnya masih 

diperselisihkan oleh para ulama’, seperti Ulamā’ Shafi’iyāh 

berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah shirkah inan, 

sementara syirkah selain itu  batal untuk diperlukan. 

Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan 

kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada contoh praktik syirkah pada tabel berikut ini.35 

Nama 

Anggota 

Modal Jumlah 

pokok   

Untung  Presentasi untung  

Nasrul  Rp.1.500.-   1/10x ¼ x 6.000= 

1/4x600=Rp.150,- 

Harum  RP.1.000,- Rp.6.000,- Rp.6000,- 1/10x 1/6 x 6.000= 

1/6x600=Rp.100,’ 

 

Amir  Rp.500,-   1/10x 1/12x6.000= 

1/12x600=Rp.50,- 

Ni’mah Rp.3.000,-   1/10x1/2x6.000= 

1/2x600=Rp.300,- 

 

                                                           
 34 Hasanudin, Perkembangan Akad , 47-48. 
 35 Suhendi, Fiqih,132.  
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E. Mengakhiri syirkah  

       Hendi suhendi menjelaskan, bahwa shirkah akan berakhir apabila terjadi 

hal-hal berikut: 

a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang 

lainnya, sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela fari 

kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila 

salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan 

pencabutan keadaan shirkah  oleh sebab satu pihak.36 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharuf (keahlian 

mengelola harta), baik karena gila maupun karena aalasan lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunua, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 

dua orang. Yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus 

anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang 

meninggal menghendaki turun serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan 

perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. 

d. Salah satu pihak ditaruh bawah pengampunan, baik karena boros yang 

terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah brjalan maupun sebab yang 

lainnya. 

e. Salah satu pihak yang jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas 

syarat yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini dikemukan oleh Madzhab 

Maliki, Syafi’i dan Hambali, hanafi berpendapat  bahwa keadaan bangkrut 

itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersyangkutan. 

                                                           
36 Hendi Suhendi, Fiqh, (Jakarta:Teras 2011), 49. 
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f. Modal para anggota syirkah  lenyap sebelum dibelanjakan atau nama 

syirkah. Bila modal para anggta shirkah lenyap sebelum terjadi 

pencampuran  harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang 

menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap 

setelah terjadi percampuran yang tidak diisahkan lagi, maka hal ini menjadi 

risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah diblanjakan, menjadi risiko 

bersama, apabila masih ada sisa harta, shirkah masih dapat berlangsung 

dengan kekayaan yang masih ada.37 

F. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

       Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.38  Wanprestasi atau tidak 

dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak 

disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk 

memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak 

melakukan prestasi tersebut.39 

       Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa: 

a. Tidak memenuhi prestasi 

b. Tidak sempurna memenuhi prestasi 

c. Terlambat memenuhi prestasi.40 

                                                           
 37 Sohari sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 183. 
 38 Salim,Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), 98. 
 39 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 95. 
 40 Munir Fuady, konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Press,2014), 205. 
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       Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 

yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 

pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.41 

2. Larangan wanprestasi dalam Fiqih 

       Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut 

dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan 

tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah yang berbunyi: 

َها    يُّ
َ
أ ذ  ي َ َّلذ ٱَيَٰٓ ۡوفُواْ ب

َ
َلۡت لَُكم بَهذيَمُة  ۡلُعُقودذ  ٱَءاَمُنٓواْ أ حذ

ُ
نَۡعَٰمذ ٱأ

َ
ٌۗ  لَصۡيدذ ٱإذََّل َما ُيۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم َغۡۡيَ ُُمذَِلذ  ۡۡل نُتۡم ُحُرم 

َ
َوأ

  ١ََيُۡكُم َما يُرذيُد  ّلَلَ ٱإذَن 
-aqad itu”. (QS.al-orang yang beriman, penuhilah aqad-“Hai orang

42.Maidah: 1) 

  

Dalam  ayat terebut telah dijelaskan bahwa yang dimaksud “uqud” ialah 

perjanjian yang telah dilakukan Allah terhadap hamba-hambaNya yaitu, apa 

saja yang telah di haramkan dan apa saja yang telah Dia halalkan, apa-apa 

saja yang telah  Dia wajibkan dan apa-apa yang telah  Dia bataskan dan apa-

apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur’an seluruhnya, bahwa semua itu 

tidak boleh dilanggar. 

Perjanjian seperti yang disebutkan antara lain perjanjian antara Allah 

dengan hamba-Nya,  perjanjian hamba dengan dirinya sendiri dan perjanjian 

antara dirinya sendiri dengan orang lain.43 

       Jadi, kesimpulan sementara yang dapat diambil dari pemaparan di atas 

perjanjian adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab qobul berdasarkan 

                                                           
 41 Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, 95. 
 42 Depag RI,al-Qur’an dan Terjemahnya, 156. 
43 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 7. 
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ketentuan syara’yang berdampak pada objeknya. Adapaun perjanjian sendiri 

mempunyai banyak macam salah satunya adalah perjanjian kerja. Perjanjian 

kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, dalam hal 

ini pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang melakukan pekerjaan. 

Perjanjian kerja sendiri merupakan salah satu bentuk dan objeknya berupa 

tenaga manusia. Dalam ijarah pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir 

dan pihak pemberi kerja disebut musta’jir. Pihak ajir ini dibedakan menjadi 

dua yaitu ajir khass dan mushtarak yang mana keduanya mempunyai 

konsekuensi hukum yang berbeda. 

Suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya 

perjanjian dan terbatas dari penipuan, kebohongan dan hal-hal yang dapat 

membuat kerugian agar perjanjian akan yang dibuat tidak fasid atau rusak. 

Dari terpenuhinya syarat perjanjian akan akan melahirkan hak dan 

kewajiban dari para pihak. Seperti pekerjaan harus menyelesaikan 

pekerjaannya dan benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian, karena pada 

dasarnya suatu janji wajib dipenuhi. Dalam al-Qur’an disebutkan: Firman 

Allah,   “....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan 

pertanggungjawabannya”. (Q.S al-Isra’: 34) 

Kemudian hak yang harus dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah 

membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.  Karena 

haram hukumnya mengulur-ulur memberikan upah ketika pekerjaan selesai 

dikerjakan. 
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BAB III 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA 

PABRIK ROKOK DENGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA JATPURO             

KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI 

A. Profil Desa Jatipuro 

1. Kondisi Geografis Desa Jatipuro 

       Desa Jatipuro adalah salah satu desa dari 17 desa di wilayah Kecamatan 

Karangjatiyang terletak kurang lebih 2km arah barat dari  kecamatan 

karangjati Kabupaten Ngawi. Desa Jatipuro terletak disebelah barat dari kota 

Kabupaten Ngawi dengan jarak 16 Km dari ibu kota Kabupaten Ngawi. 

Luas wilayah Desa Jatipuro 373,815 Ha, dengan jumlah penduduk  3,717 

dengan jumlah kepada keluarga : 1360 kk dengan batasan-batasan wilayah 

sebagai berikut.1 

Tabel 3.1 

Sebelah utara  Desa sumber bening,kec. Bringin 

Sebelah timur Desa karangjati dan Desa Sawo, 

kec. Karangjati 

Sebelah barat Desa sidorejo dan Desa Dungmiri, 

kec. Karangjati 

 

 

 

 

                                                           
1 Dokumentasi Data Statistik Desa Jatipuro 2015, Tanggal 12 Januari 2018. 
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2. Kondisi Penduduk Desa Jatipuro 

       Berdasarkan data statistik profil Desa Jatipuro berpenduduk 3697 jiwa 

dengan rincian penduduk laki-laki 1.734 jiwa dan penduduk perempuan 1.963 

jiwa dengan 1360 kk. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel di bawah ini 

dengan data penduduk  di Desa Jatipuro:2 

Tabel 3.2 

Keadaan Penduduk Desa Jatipuro Tahun 2015 

No Penduduk Jiwa 

1 Laki-laki 1.734 

2 Perempuan 1.963 

Jumlah 3.697 

(Data Statistik Desa Jatipuro Tahun 2015) 

3. Kondisi Pendidikan Desa Jatipuro 

Dalam bidang ini, penduduk Desa Jatipuro tergolong mempunyai 

pendidikan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari Dokumen Desa pada 

tahun 2015. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 

Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Jatipuro 

No  Tingkat Pendidikan Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1 Tidak Tamat atau tidak sekolah 59 82 

2 Tamat SD sekolah 122 125 

3 Tamat SMP 12 7 

4 Tamat SLTA/SMK 398 425 

5 Lulusan S1 115 112 

6 Lulusan S2 1099 1277 

 Jumlah 2914 3314 

 Jumlah Total 6228  

   (Data Statistik Desa Jatipuro Tahun 2015) 

                                                           
2Dokumentasi Data Statistik Desa Jatipuro 2015, 12 Januari 2018. 
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4. Kondisi Agama Masyarakat Desa Jatipuro 

       Penduduk Desa Jatipuro dalam kepercayaan beragama didominasi oleh 

agama Islam, sebagian juga ada yang menganut agama Kristen dan Katolik. 

Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi Desa pada tahun 2015. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:3 

Tabel 3.3 

Keadaan Agama Masyarakat Desa Jatipuro 

No Agama Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1 Islam 3711 3711 

2 Kristen 6 6 

3 Katholik - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Khonghucu - - 

 Jumlah  3717 

 Jumlah Total 7434  

(Data Statistik Desa Jatipuro Tahun 2015) 

5. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jatipuro 

       Mayoritas masyarakat Desa Jatipuro berprofesi sebagai petani, untuk 

hasil tanaman pertanian diantaranya tanaman padi, tembakau, kedelai dan 

kacang tanah sebagai hasil pertanian penunjang dalam pertahunnya. 

Perekonomian Desa Jatipuro sampai saat ini masih bertumpu pada sektor 

pertanian yang paling utama khususnya tanaman padi dan tembakau. Selain 

profesi tersebut yaitu Pegawai Negeri Sipil,wiraswasta dan lain sebagainya. 

                                                           
3Dokumentasi Data Statistik Desa Jatipuro 2015, 13 Januari 2108. 
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Hal ini dapat dilihat dari dokumen Desa pada tahun 2015. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:4 

Tabel 3.4 

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Jatipuro 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Orang 

1 Petani 661 

2 Buruh Tani 161 

3 Petani penyewa 227 

4 Pegawai Negeri Sipil 6 

5 POLRI 2 

6 Bidan  2 

7 Guru Swasta 16 

8 Kios(Toko) 62 

9 Lainnya 125 

Jumlah 1262 

(Data Statistik Desa Jatipuro Tahun 2015) 

B. Praktek Akad kerjasama Yang Terjadi Di Desa Jatipuro Kecamatan 

Karangjati Kabupaten Ngawi 

1. Gambaran Umum Akad Kerja Sama Antara Pabrik Rokok Dengan 

Petani Tembakau 

       Awal tejadinya akad kerjasama di Desa Jatipuro  Kecamatan Karangjati  

Kabupaten Ngawi di bentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak 

yang shohibul maal menawarkan kerjasama kepada  mudhorib.5 untuk 

bekerja sama lahannya dari mudhorib modalnya dari shohibul mal dari 

semuanya si shohibul maal  memberikan seluruh modal untuk mengelola 

                                                           
4 Dokumentasi Data Statistik Desa Jatipuro 2015. 14 Januari 2018. 

 5 Suwarno, wawncara, 20 Januari 2018. 
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lahan.6 Setelah itu mereka melakukan kerjasama dengan cara pihak yang 

pertama melakukan sosialisasi ke desa Jatipura kecamatan Karangjati 

Kabupaten Ngawi Karena mayoritas petani di situ menanam temabakau. 

Menurut bapak paniran yang peneliti wawancari bahawa akad kerjasama 

antara petani tembakau dengan pabrik rokok itu terjadi karena antara 

sosialisasi dari pihak perusahaan pabrik yang inigin melakukan kerjasama 

antara petani tembakau dengan pabrik rokok dan disinlah  mereka 

melakukan kerjasama  dimana kerjasama itu dilakukan cuman sosialisasi 

saja yang dilakukan pihak pabrik slalu mensosialisasi  apakah petani desa 

jatipuro mau bekerjasama dengan  pihak pabrik atau  tidak dan sosialisasi 

yang dilakukan oleh pihak pabrik berupa wawasan  tentang petani 

tembakau, bagaimana caranya menanam tanaman tembakau yang berualitas, 

bagaimana cara merawat tanaman tembakau dengan berkualitas supaya 

harganya mutu tinggi dan mampu bersaing dipasar dengan jual tinggi dan 

tanpa menggunakan bahan kimia sedikitpun.7  

       Dari situlah terjadi penawaran yang di berikan oleh pihak pabik rokok 

dari semua modal dan bibit di tanggung sama pabrik rokok, jadi sang 

pengelola hanya mengelola dan merawatnya saja dan semua benih-benih 

seperti pupuk organic,p3k dan lain-lain itu tanggung jawab pihak pabrik.8 

       Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah 5 Dusun daftar anggota dari 

25 KK (Kepala Keluarga)  yang mengikuti kerjasama: 

                                                           
 6Paniran, wawancara, 20 Januari 2018. 
 7 Paniran, wawancara, 21 Januari 2018. 
 8 Sumarno. Wawancara, 21 Januari 2018. 
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Nama dusun  Yang mengikuti kerjasama 

Jatipura brangol Paniran (kepala keluarga) 

Jatipuro bringin Suwarno(kepala keluarga) 

Jatipuro tanjungan Suparno(kepala keluarga) 

Jatipuro wetan Sukimin (kepala keluarga) 

Jatipuro kasreman Purnomo( kepala keluarga) 

 

2. Pihak yang melakukan perjanjian antara petani dan pabrik rokok 

a) Pihak petani 

       Bahwa pihak petani menyediakan tanah kosong untuk di Tanami 

tembakau, tetapi untuk menanaminya bahwa pihak petani harus 

mempunyai modal besar sedangkan mereka  tidak punya modal untuk 

menanami dan akhirnya pihak petani bekerjasama dengan pihak pabrik 

dimana pihak pabrik di sini sebagai makelar yakni wakil pabrik yang 

bersosialisasi untuk menawarkan kerjasama ini. 

b) Pihak wakil pabrik 

Disini yang mewakili untuk bersoialisasi antara lain pihak pabrik 

mewakilkan kepada muakil untuk terjun ke lapangan untuk 

menawarkan kerjasama dengan pabrik, dan syaratnya petani harus 

mempunyai tanah kosong untuk dijadikan Tanami tembakau dan petani 

harus mendaftarkan diri untuk kerjasama itu sendiri. 
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3. Perjanjian dan kontrak dalam kerjasama di desa Jatipuro Kecamatan 

Karangjati Kabupaten Ngawi 

       Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak atau lebih guna melakukan prestasi tertentu baik mengenai 

barang atau benda apapun, perjanjian menimbulkan suatu hubungan pihak-

pihak yang melakukannya sudah di jelaskan dia atas bahwa yang melakukan 

perjanjian di desa jatipuro kecamatan karangjati kabupaten ngawi yaitu 

pihak petani dengan pihak wakil pabrik mereka melakukan perjanjian  

hanya lewat bersosialisasi saja tidak ada kertas di atas putih, dan dalam 

kontrak bahwa mereka melakukan kontrak sama pihak pabrik selama tiga 

tahun dan tiga tahun terakhir bahwa pihak pabrik tidak mau  membeli ketika 

panen tembakaunya tidak berkualitas padahal pihak wakil pabrik ketika 

bersosialisasi dulu tidak menyampaikan seperti itu. Di sini yang merasa di 

rugikan yaitu pihak petani yang seharusnya menjual hasil panennya ke 

pabrik malah ke orang lain. 

C. Penetapan keuntungan dan kerugaian di Desa Jatipuro Kecamatan 

Karangjati Kabupaten Ngawi 

       Sistim penetapan keuntungan dan kerugian yang terjadi di desa Jatipuro 

Kecamatan Karangjati ini tidak ada akad kerjasama keuntungan dan kerugian 

diawal akad. Pada awalnya bahwa pihak petani mau-mau saja menerima hasil 

pertanian tembakau yang berkualitas ataupun tidak berkualitas tetapi pada 

kenyataanya peani tidak mau menerima tembakau yang tidak berkualitas 

hasilnya padahal petani menuruti atau menjalankan perintah pabrik harus 
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mengunakan obat-obatan yang baik tanpa bahan kimia namun pada saat panen 

tembakaunya tidak berkualitas  dan pihak pabrik tidak mau membelinya padahal 

di awal sosialisasi dulu tidak ada perjanjian seperti itu tetapi pihak pabrik 

memutuskan seperti itu.  

       Adapun cara yang dilakukan dalam melaksanakan kerjasama yakni sebagai 

berikut: 

a. Perekrutan  

       Pada prosedur pertama, pengurus kerjasama  melakukan perekrutan 

calon anggota petani yang menanam tembakau Tahap ini tidak ada 

penyeleksian keluarga secara khusus, hanya saja siapapun yang berminat 

dan niat secara konsisten mengikuti kegiatan ini diterima sebagai keluarga 

kerjasama antara pihak pabrik. Biasanya pekerja langsung meminta izin 

kepada ketua atau pengurus lainnya untuk gabung dalam kegiatan kerjasama  

ini. 

b. Pendaftaran 

Pada petani, semua calon anggota yang berminat melakukan 

pendaftaran untuk mengikuti kerjasama antara pabrik rokok. Setelah 

terdaftar sebagai anggota dilakukan pencatatan mendaftarkan diri sebagai 

anggota yang akan dicatat oleh sekretaris desa. Tugas sekretaris disini 

sebagai pencatat anggota yang mendaftar  dan mengabsen anggota yang 

hadir. 
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c. Akad  

       Akad dalam  kerjasama di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati 

Kabupaten Ngawi dilakukan dengan cara ijab qabul antara pihak pabrik 

dengan petani tembakau dengan cara kerjasama Akad ini dilakukan secara 

lisan, yaitu  hanya mengatakan saja kerjasama tidakada perjanjian di atas 

hitam putih atau bermatrai ketika petani menyatakan bahwa Ia ingin 

mengikuti kegiatan kerjasama dan menerima aturan yang telah disepakati.9 

d. Pelaksananaan 

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan di Desa Jatipuro dalam tahap  

sosialisasi dilakukan 2bulan sekali untuk mengetahuai perkembangan 

tanaman tembakau apakah berkembang dengan baik atau tidak dan pihak 

pabrik juga menunggu para petani kalau petani menanam dan merawat 

tembakau tersebut.  

 Dalam sistem penetapan  keuntungan dan kerugian dari pihak pabrik dan 

petani penyetoran hasil tembakaunya  secara signifikan. Yaitu secara kerja sama 

yang baik awalnya tetapi buruk akhirnya karena pihak pabrik tidak mau 

menanggung risikio atau kerugian jika tembakaunya tidak berkualitas.10 Maka 

dari itu pihak petani mengalami kerugian yang awalnya pihak pabrik tembakau 

selalu membeli tembakaunya para petani dalam kualitas dan kuantitas apapun 

tetapi itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan pihak pabrik 

memutuskan secara sepihak 

                                                           
9 Suwarni, Wawancara, 24 januari 2018. 

 10 Sukidi, wawancara, 23 januari 2018. 



 

 

BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA PABRIK 

ROKOK DENGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA JATIPURO KECAMATAN 

KARANGJATI KABUPATEN NGAWI 

A. Akad kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa Jatipuro 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi 

       Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa 

menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain,  maka dari itu mereka melakukan 

hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya.  Diantaranya adalah  adanya 

kerja sama yang terjalin antara anggota masyarakat salah satunya  yaitu kerjasama dalam 

bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan  oleh masyarakat di Desa Jatipuro 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan pihak pabrik rokok.  

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan para pemeluk-

pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian. Ketika terjadi sengketa ada ketentuan 

yang baik dalam al-Qur’an maupun hadist Nabi yang  dapat dijadikan sebagai dasar hukum 

mengenai hal ini. Di dalam al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai keutamaan, 

ۖ فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما لََعَ  ۡقَتَتلُوا  ٱ لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَطآئَِفَتاِن ِمَن  ِإَون ۡصلُِحوا  بَۡيَنُهَما
َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱ
ُ
ۡمرِ  لَِّت ٱفََقٰتِلُوا   ۡۡل

َ
َء إََِلٰٓ أ ٰ تَِِفٓ ِه ٱَتۡبِِغ َحتَّ ۡصلُِحوا  بَۡيَنُهَما  للَّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  لَۡعۡدلِ ٱب
َ
َ ٱإِنَّ  ُطٓوا ۖ سِ َوأ   ٩ لُۡمۡقِسِطيَ ٱُُيِبُّ  للَّ

 
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu 

damaikan antara keduanya. tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang 

lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 

pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 



 

 

keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil. 

 Dan kerugian yang terjadi di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi 

berdasarkan penerapannya dilakukan secara ijab dan qabul, yang mana dalam hukum 

muamalah termasuk rukun dari akad. Dari penerapan kerja sama tersebut dilihat dari sifat 

bendanya akad yang digunakan yakni berdasarkan uqud ‘ainiyah yang merupakan bahwa 

akad dipandang telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul. Dalam hal ini akad yang 

diperlukan qabul salah satunya adalah akad syirkah. Pada akad ini perlu adanyaqabul, 

karena dilihat dari segi tukar menukar hak merupakan akad yang mengandung tabarru’ 

pada mulanya, tetapi menjadi mu’awḍah pada akhirnya. 

 Konsep kerja sama ini  mengandung teori  akad syirkah. Oleh karena itu, dalam 

analisa ini peneliti paparkan berdasarkan teori unsur yang pertama syirkah, Jumhur ulama 

berpendapat bahwa akad syirkah di bolehkan hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang 

pembagian dan keuntungan. 

 Akad syirkah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan 

syarat shirkah diantaranya :Rukun shirkah diperselisihkan oleh para ulama.Menurut ulama 

Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan qabul (akad) yang 

menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad 

dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. 

 Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 

empat bagian, sebagai berikut: 

a) Sesuatu yang bertalian dengan sesama bentuk syirkah, baik dengan harta maupun 

dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: 



 

 

1) Berkenan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai 

perwakilan. 

2) Berkenan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat 

diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya. 

b) Sesuatu yang bertalian dengan  syirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara 

yang harus dipenuhi  yaitu:Bahwa modal yang dijadikan objek akad shirkah adalah dari 

alat pembayaran (nuqud), seperti junaiah, riyal, dan rupiah. Benda yang dijadikan 

modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun 

berbeda. 

c) Sesuatu yang bertalian dengan Syarikat Mufawadah, bahwa dalam mufawadhah 

disyaratkan sebagai:Modal (pokok harta) dalam shirkah mufāwadah harus sama. Orang 

yang bersyirkah adalah ahli untuk kāfalah. Orang yang dijadikan objek akad, 

disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau 

perdagangan. 

d) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inān sama dengan syarat-syarat syirkah 

mufāwadah. 

 Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad 

ialah merdeka, baliqh, dan pintar (rusyd), Imam Syafi’i berpendapat, bahwa syirkah yang 

sah hukumnya hanyalan ‘Inān, sedangkan yang lainnya batal. 

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman Al Jaiziri, bahwa rukun syirkah dua orang pihak 

yang berserikat, shighat, dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. 



 

 

Akad syirkah dikuatkan oleh bunyi surat Al-Qur’an al-Maidah ayat 1 sebagai berikut : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(QS.Al-Maidah ayat 1).1 

 Dalam ayat tersebut telah dilakukan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yaitu, apa saja 

yang telah dia haramkan dan apa saja yang telah dia halalkan, apa-apa yang telah Dia 

wajibkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur’an seluruhnya, bahwa semua 

itu tidak boleh dilanggar. 

Perjanjian seperti yang disebutkan antara lain perjanjian antara Allah dengan hamba-

Nya, perjanjian hamba dengan dirinya sendiri dan perjanjian antara dirinya sendiri dan 

perjanjian antara dirinya sendiri dengan orang lain.2 

 Jadi, kesimpulan sementara yang dapat diambil dari pemaparan di atas ialah 

perjanjian adalah perikatan yang di tetapkan dengan Ĩjāb-qabŭl berdasarkan ketentuan 

syara’ yang berdampak pada objeknya. Adapun perjanjian sendiri mempunyai banyak 

macam salah satunya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah yang diadakan oleh 

dua pihak yang melakukan pekerjaan. Perjanjian kerja sendiri merupakan salah satu bentuk 

ijārah pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajĭr dan pihak pemberi kerja disebut 

musta’jir. Pihak ajĭr ini dibedakan menjadi dua yaitu ajĭr   ini dibedakan menjadi dua yaitu 

ajĭr  khāss dan mushtarak yang mana keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang 

berbeda. 

 Suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan 

terbatas dari penipuan, kebohongan dan hak-hal yang dapat membuat kerugian agar 

perjanjian yang dibuat tidak fasĭd atau rusak. Dari terpenuhinya syarat perjanjian akan 

melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak, seperti pekerja harus menyelesaikan 

                                                           
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 156. 

  



 

 

pekerjaannya dan benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian, karena pada dasarnya suatu 

janji wajib dipenuhi. Dalam al-Qur’an disebutkan. 

 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu 

pasti diminta pertanggungan jawabnya.. 

Para fuqoha berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik 

modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya (quantiviable) didistribusikan sebagai: 

1. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, 

apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Maliki dan Syafi’i. 

2. Keuntungan dapat berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini telah di tentukan 

dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini  dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali. 

 Adapun aturan yang mengatur kerugian, para fuqoha sepakat untuk menanggung 

kerugian di antara para mitra secara proporsional dengan bagian dari masing-masing modal 

yang disebut sebagai “Wadhi’ah”(kerugian). Menurut Ibn Qodamah, kerugian merupakan 

tanggungan yang proporsional dengan jumlah dananya, pendapat ini juga didukung oleh 

Abu Hanifah, Syafi’i dan lainnya, dan hampir tidak di temukan perbedaan pendapat tentang 

hal ini. 

B. Penetapan keuntungan dan kerugian menurut Fiqh Islam di Desa Jatipuro 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi 

       Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tercapainya kesepakatan 

merupakan unsur terpenting dari suatu perjanjian. Dengan demikian lahirlah hak-hak dan 

kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian. Sehingga para pihak wajib 

melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.  Jika tidak melaksanakan 

apa yang telah disepakati, maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak wajib 



 

 

melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan kata lain salah satu pihak tersebut telah 

melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan perjanjian.3 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya 

janji dapat terjadi  karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja 

wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi 

tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.4 Wanprestasi 

dari suatu perjanjian yaitu: Tidak memenuhi prestasim Tidak sempurna memenuhi prestasi, 

terlambat memenuhi prestasi.5 

       Dalam  hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap 

dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut dijelaskan dalam 

al-Qur’anal-Maidah yang mengatakan “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu.” (QS. Al-Maidah: 1).6 

Dalam akad antara petani dan pihak pabrik rokok  tersebut menimbulkan kerugian salah 

satu pihak, hal ini sebagaimana tidak ada penjelasan di awal akad antara pihak petani 

dengan pihak pabrik rokok tentang  resiko kerugian di masa yang akan datang.7  Dalam hal 

ini menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yaitu pihak petani dimana pak Paniran dari 

hasil panen tembakaunya yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan panen-panen 

sebelumnya. Hal ini terjadi karena tembakau hasil panen pak paniran kurang berkualitas 

sehingga pihak pabrik tidak mau membelinya dan akhirnya untuk menghindari kerugian 

yang lebih besar lagi pihak petani terpaksa tetap menjual hasil panen tembakau di pihak 

lain. Dalam hal ini memang tidak ada kesepakatan di awal terkait kerugian, sehingga yang 

dilakukan pihak pabrik tidak mau membeli hasil panen tembakau yang kurang berkualitas 

                                                           
 3 Lubis, Hukum Ekonomi Islam. 154. 
 4 Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98. 
 5 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 205. 
 6 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 156 
 7 Paniran, wawancara, Tanggal 21 Januari 2018. 



 

 

mnjadi tidak tercapainya tujuan dari akad. Seharusnya dari pihak pabrik di awal akad 

menyampaikan bahwa petani harus menjaga dan merawat tanaman tembakau agar hasil 

panen berkualitas. 

Hal ini dibenarkan oleh bapak mardi yang mengalami kerugian pada hasil panen 

tembakau karena factor alam yang tidak menentu seperti suhuyang tidak menentu antara 

datangnya musim hujan dan musim kemarau yang dapat mengakibatkan tanaman tembakau 

tidak tumbuh subur pada semestinya.  sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah 93: 

bahwa “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” 

Istilah ‘ash dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. 

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju 

maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang 

di jelaskan dalam surat Ali imran: 76 bahwa “janji tetap mengikat orang yang 

membuatnya”.8 

Kemudian  mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dapat di kemukan sebagai 

berikut:Tidak menyalahi hukum syariah yang di sepakati adanya, Bahwa pada dasarnya 

setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan syariat  Islam baik yang ada di dalam al-qur’an maupun dalam al 

hadith. 

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan 

para pihak secara bebas dan sukarela dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur 

paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang 

                                                           
 8 Suhendi, Fiqih Muamalah, 45. 



 

 

dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap di anggap sah, 

apabila tindakan pembatalan belum dilakukan.9 Harus jelas dan gambling. 

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hak dan 

kewajiban para pihak terlibat di dalamnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.Perjanjian yang dibuat secara sah 

menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekunsi yuridis. Pertama, bahwa 

perjanjian harus diaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. 

Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanpretasi, maka 

memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti rugi dan memutuskan perjanjian. 

Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan medapatkan 

sanksi dari Allah swt di akirat kelak.10 

Dalam hal wanprestasi ini juga melanggar asas dalam hukum perjanjian Islam, 

sepertiAsas kebebasan berakad (Mabda’hururiyah at-t’aduq .Asas ini merupakan prinsip 

dasar hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau 

akad. Bebas dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara 

menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemukan hari. Adanya asas kebebasan 

berakad dalam hukum Islam di dasarkan kepada dalil yang berbunyi. Cara menyimpulkan 

kebebasan berakad dari ayat yang di kutip adalah bahwa menurut kaidah usul fiqih 

perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk 

jamak yang di beri kata sandang ‘’al’’ (al-‘uqūd). Dengan demikian dari ayat tersebut dapat 

disimpukan bahwa orang dapat membuat akad itu wajib di penuhi.11 

                                                           
 9 Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 29-30 
10 Ibid,. 30-31. 

11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah :Studi Tentang Teori dan Akad Dalam Fikih Muamlah 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010), 84-85. 



 

 

Asas janji yang mengikat. Dalam al-qur’an dan hadith terdapat banyak perintah agar 

memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib. Ini 

berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi dalam al-Qur’an surat al- isra ayat 34: 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik 

(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggunganjawabnya.” 

Akad  yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

mereka  tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan keadaan. Pada akad yang 

terjadi antara petani dan pihak rokok tidak mewujudkan sebuah kemaslahatan dimana dalam 

akad ini menimulkan kerugian bagi salah satu pihak.  Apabila dalam pelaksanaan akad 

terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat di penuhi sebelumnya serta membawa 

kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka keawajiban 

dapat diubah dan disesuaikan kepada batas masuk akal.  Keadilan adalah tujuan yang 

hendak diwujudkan oleh semua  hukum, dasar hukum Islam keadilan langsung merupakan 

perintah al-Qur’an yang menegaskan berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan 

taqwa al maidah ayat 8. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang di buat oleh para 

pihak. Sering kali di zaman modern akad di tutup oleh suatu pihak  dengan pihak yang lain 

tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai akad tersebut.  Selain 

itu pelaksanan asas ini dalam suatu perjanjian atau kadang menurut para pihak untuk 

melakukan yang benar dalam pengungkapan  keadaan dan memenuhi semua keajiban. 

Perjanjian yang harus senantiasa mendatangkan keuntungan kerugian bagi salah satu pihak. 

Berdasarkan pertimbangan tinjauan hukum Islam  akad antara  pabrik rokok dengan 

petani fasik (rusak). Karena adanya  faktor yang menimbulkan perjanjian tersebut batal 

demi hukum.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Menurut Tinjaun Fiqh Islam akad kerjasama antara petani tembakau dengan pabrik 

rokok  di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten  Ngawi bersifat sukarela,  

Sedangkan dari segi rukun dan menurut barangnya rokok adalah haram belum sesuai 

dengan Fiqh Islam dan  menurut syara’. Konsep kerja sama antara kedua belah pihak 

secara teori unsur syirkah tidak sah, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat 

perjanjian dalam hukum Islam. Dimana dalam hal ‘aqidain dijelaskan bahwa syirkah  

mengandung tabarru’, bukan merupakan transaksi irfaq (pemberi manfaat). Sedangkan 

fakta yang terjadi yakni bahwa petani tembakau tidak ada perjanjian diawal bahwa 

petani harus menjual hasil tembakaunya dengan kualitas baik kepada pabrik rokok. 

Dilihat dari syarat atau klausul akad syirkah  bahwa kerjasama  yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak tidak sesuai perjanjian diawal yang seharusnya pihak pertama mau 

menerima apaun ketika tembakau berkualitas baik atau rendah tetapi pihak pertama 

tidak mau menerimanya karena hasil tembakaunya tidak berkualitas. 

2. Penetapan keuntungan dan kerugian dari pihak kerjasama antara pabrik rokok dengan 

petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi,  disini yang 



 

 

merugi pihak petani harus menjual hasil tembakaunya di luar dengan harga rendah, 

dikarenakan pihak pabrik tidak mau menerima tembakau berkualitas rendah harus 

berkualitas bagus baru pabrik mau membelinya, namun itu terjadi pada seiringnya 

berjalannya masa panen  dengan adanya prosentase ini termasuk kategori syarat fasid 

yang mufsid, dimana keuntungan hanya dapat dimanfaatkan sepihak, shohibul ma>l 

(pemberi modal) saja. Karena ada syarat pengembaliannya dengan nilai lebih, maka 

akad kerjasama menjadi batal (haram). 

 

B. SARAN 

1. Kepada pihak pabrik rokok tembakau seharusnya dalam kerjasama harus sesuai akad 

perjanjian tulis bukan hanya bersosialisasi saja tetapi  tidak ada akad perjanjian di awal,  

Supaya tidak menimbulkan kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan oleh  kedua 

belah pihak dalam hal ini harus di lakukan akad perjanjian  sebelum pihak petani 

menyetujui  supaya akad perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam 

sehingga dapat menguatkan jika ada perselisihan karena teori perjanjian seperti itu pada  

umumnya. 

2. Kepada pihak masyarakat petani di Desa Jatipuro  Kabupaten Ngawi janganlah  sekali-

kali kalian  melakukan kerjasama yang  bersosiaisasi saja namun harus jeli dan tanggap  

dalam melakukan  melakukan  kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam, 

menggunakan akad  perjanjian  yang jelas dan keuntungan dan  kerugian  harus jelas 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di lakukan secara perjanjian di awal baik 

beruapa lisan atau tulis dan harus ada saksi yang melihatnya  ketika melakukan akad 

kerjasama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Menurut Tinjaun Fiqh Islam akad kerjasama antara petani tembakau dengan pabrik rokok  

di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten  Ngawi bersifat sukarela,  Sedangkan 

dari segi rukun dan menurut barangnya rokok adalah haram belum sesuai dengan Fiqh 

Islam dan  menurut syara’. Konsep kerja sama antara kedua belah pihak secara teori unsur 

syirkah tidak sah, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian dalam hukum 

Islam. Dimana dalam hal ‘aqidain dijelaskan bahwa syirkah  mengandung tabarru’, 

bukan merupakan transaksi irfaq (pemberi manfaat). Sedangkan fakta yang terjadi yakni 

bahwa petani tembakau tidak ada perjanjian diawal bahwa petani harus menjual hasil 

tembakaunya dengan kualitas baik kepada pabrik rokok. Dilihat dari syarat atau klausul 

akad syirkah  bahwa kerjasama  yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai 

perjanjian diawal yang seharusnya pihak pertama mau menerima apaun ketika tembakau 

berkualitas baik atau rendah tetapi pihak pertama tidak mau menerimanya karena hasil 

tembakaunya tidak berkualitas. 

2. Penetapan keuntungan dan kerugian dari pihak kerjasama antara pabrik rokok dengan 

petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi,  disini yang 

merugi pihak petani harus menjual hasil tembakaunya di luar dengan harga rendah, 

dikarenakan pihak pabrik tidak mau menerima tembakau berkualitas rendah harus 

berkualitas bagus baru pabrik mau membelinya, namun itu terjadi pada seiringnya 

berjalannya masa panen  dengan adanya prosentase ini termasuk kategori syarat fasid 

yang mufsid, dimana keuntungan hanya dapat dimanfaatkan sepihak, shohibul ma>l 

(pemberi modal) saja. Karena ada syarat pengembaliannya dengan nilai lebih, maka akad 

kerjasama menjadi batal (haram). 

 



 

 

 

B. SARAN 

1. Kepada pihak pabrik rokok tembakau seharusnya dalam kerjasama harus sesuai akad 

perjanjian tulis bukan hanya bersosialisasi saja tetapi  tidak ada akad perjanjian di awal,  

Supaya tidak menimbulkan kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan oleh  kedua 

belah pihak dalam hal ini harus di lakukan akad perjanjian  sebelum pihak petani 

menyetujui  supaya akad perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam 

sehingga dapat menguatkan jika ada perselisihan karena teori perjanjian seperti itu pada  

umumnya. 

2. Kepada pihak masyarakat petani di Desa Jatipuro  Kabupaten Ngawi janganlah  sekali-

kali kalian  melakukan kerjasama yang  bersosiaisasi saja namun harus jeli dan tanggap  

dalam melakukan  melakukan  kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam, 

menggunakan akad  perjanjian  yang jelas dan keuntungan dan  kerugian  harus jelas 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di lakukan secara perjanjian di awal baik 

beruapa lisan atau tulis dan harus ada saksi yang melihatnya  ketika melakukan akad 

kerjasama. 

 



 

 

Lampiran 1 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode   : 01/1-W/06-III/2018 

Nama Informan : Bapak Paniran 

Tanggal   : 06 januari 2018 

Jam   : 14.00-15.00 WIB 

Disusun Jam  : 18.00-19.30 WIB 

Tempat Wawancara : Di Rumah Bapak Sukiran 

Topik Wawancara :Tentang  Hukum Fiqh terhadap Perjanjian pabrik rokok    

   dengan petani tembakau      

Peneliti Bagaimana perjanjian yang terjadi antara desa Jatipuro 

dengan Pabrik Rokok  menurut bapak? 

Informan  Yang terjadi di sini bahwa perjanjian itu tidak sah 

karenan hanya melalui lisan saja tidak ada tanda tangan  

Peneliti  Bagaimana hukum perjanjian dalam Fiqh menurut 

Bapak?  

Informan  Menurut saya hukum perjanjian dalam fiqih itu ada lima 

yang pertama halal,haram,mubah dan suunnah 

Peneliti  Bagaimana cara atau mekanisme kerja sama ini 

dilakukan? 

Informan  Pertama, perekrutan. Disini tidak ada penyeleksian 

anggota secara khusus, hanya saja siapapun yang 

berminat dan niat mengikuti kerja sama diterima sebagai 

kelompok tani. Biasanya anggota langsung meminta izin 

kepada ketua atau pengurus lainnya untuk bergabung. 

Kedua, pendaftaran. Semua calon kelompok tani yang 

ingin kerja sama dengan pihak pabrik yang berminat 

melakukan pendaftaran untuk mengikuti kerja sama 

tersebut . 

Peneliti  Adakah syarat yang dilakukan pihak pabrik  agar bisa 

bekerja sama oleh pihak petani?  

Informan  Tidak ada syarat tetapi harus mempunyai laham pertanian 

tembakau sendiri  

Peneliti  Jika kelompok petani  merugi karena adanya factor cuaca 

siapa yang harus mengganti kerugian? 

Informan Yang harus mengganti dari pihak pabrik seharusnya 

tetapi ternyata pihak pabrik tidak mau mengganti 

kerugiannya padahal di awal perjanjian pihak pabrik mau 

menanggung semua biaya kerugian entah itu biaya 



 

 

perawatan tanaman. 

Peneliti  Bagaimana pengelolaan tanaman tembakau supaya 

hasilnya berkualitas bagus? 

Informan  Iya petani di sini mengelola dengan baik menggunakan 

pupuk organic dan obat-obatan herbal supaya hasilnya 

nanti memuaskan dan harga jualnya tinggi, biasanya kami 

warga sini yang mayoritas petani tembakau hampir setiap 

hari kami warga ke lading tembakau untuk memeriksan 

dan mengelolanya dengan baik.  

Peneliti  Bagaimana hasilnya nanti baik buruknya tembakau 

apakah pihak petani slalu menjual hasil panennya ke 

pabrik rokok? 

Informan  Tidak,Karena ketika hasil panen tembakau warga sini 

kadang mengalami kemprosotan harga karena banyak 

factor alam seperti hujan yang biasa menyebabkan hasil 

panen merosot harganya dan tidak berkualitas maka dari 

itu kami terpaksa menjual hasil panen warga ke orang 

lain padahal dulu waktu kerja sama sama pihak pabrik 

rokok mau menerima bagaimanapun hasil warga baik 

buruknya tetapi sekarang tidak mau membelinya. 

Peneliti Apakah  ada campur  tangan pemerintah dalam hal ini? 

Informan  Hal ini tidak ada semua itu hanya kerja sama petani sama 

pihak pabik rokok, warga di sini mau bekerja sama 

karena dapat mensejahterakan rakyatnya karena pihak 

pabrik kalau panennya tinggi dan berkualitas kami warga 

di bayar lebih  

Peneliti  Apakah ada alasa lagi mengapa petani di sini tertarik 

untuk mengikuri kerja sama? 

Informan  Ada, tujuannya supaya kerja sama ini berjalan terus 

menerus dan berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode   : 01/2-W/09-III/2018 

Nama Informan : Bapak Suwarno 

Tanggal   : 16 januari  2018 

Jam   : 09.00-10.00 WIB 

Disusun Jam  : 15.20-16.30 WIB 

Tempat Wawancara : Di Rumah bapak Suwarno 

Topik Wawancara : Gambaran umum kerja sama  

Peneliti  Bagaimana awal berdirinya kerja sama  ini? 

Informan  Awalnya kerja sama ini berdiri 2013 sampai 2016 selalu 

berkembang dan perekonomian masyarakat slalu 

tercukup, tetapi berhenti di 2017 karena pihak pabrik 

memutuskan perjanjian secara sepihak mungkin karena 

hasil panen warga sini yang sering tidak berkualitas dan 

tidak memuaskan maka pihak pabrik memutuskan 

kontrak, yang seharusnya 5 tahun malah jadi 4 tahun saja   

Peneliti  Sudah berjalan berapa lama kerja sama ini? 

Informan  Kira-kira sudah 4 tahunan mbak. 

Peneliti  Bagimana kinerjanya petani di sini setelah bekerja sama 

dengan pihak pabrik? 

Informan  Lebih semangat giat bekerja mbak karena ada harapan 

untuk mendapatkan uang dengan pasti jadi pihak warga 

sini tidak usah mencari pembeli di luar lagi dan sudah ada 

pihak yang datang membeli sendiri yaitu pihak pabrik 

rokok. 

Peneliti Setelah kerja sama berjalan sejauh ini apa yang dirasakan 

oleh semua anggota? 

Informan  Mereka merasa lebih mudah dalam hal ekonomi dan 

mudah dalam menghimpun dana. 

Peneliti  Struktur kepengurusan kelompok tani seperti apa? 

Informan  Ada bagian ketua oleh bapak paniran, bendahara oleh 

saya sendiri, dan sekretaris bu Jumiati. 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode   : 01/3-W/15-III/2018 

Nama Informan : Ibu Jumiati 

Tanggal   : 15 januari 2018 

Jam   : 09.00-10.30 WIB 

Disusun Jam  : 20.00- 21.30 WIB 

Tempat Wawancara : Di rumah Ibu Jumiati 

Topik Wawancara : keuntungan  dan kerugian kerja sama  

Peneliti  Bagaimana sistim keuntungan dan kerugian  dalam kerja 

sama ini? 

Informan    Sitimnya pada umumnya yaitu bagi hasil di mana pada  

umumnya kami mendapat 40% dari hasil panen dan 

pengelola. 

Peneliti  Apakah ada kerugian yang di terima pihak petani? 

Informan  Ada  yang seharusnya di kasih 40% di setiap panennya 

malah di kasih 30% yang 10% di kasih barang berupa 

rokok padahal petani tersebut mayoritas tidak merokok 

tetapi malah di kasih rokok dan dari pihak petani merasa 

merugi karena yang 10% di bayarkan dengan barang yaitu 

rokok tersebut .  

Peneliti  Apakah semua petani mengalami kerugian yang  sama? 

Informan  Tidak, tergantung petani itu sendiri ada yang merugi dan 

ada yang tidak karena setiap kelompok petani beda-beda   

Peneliti  Berapa total kerugian yang dialami setiap kelompok tani? 

Informan  Tentunya di setiap kelompok tani beda-beda mbak ada 

kebanyakan sekitar 10 sampai 15% pihak petani  

mengalami kerugian. 

Peneliti  Apakah petani akan meminta ganti rugi atau melakukan 

wanpretasi oleh pihak pabrik tersebut? 

Informan  Pastinya iya kita akan meminta ganti rugi karena tidak 

sesuai dengan kesepakatan di awal harusnya di bayar 

penuh malah yang 10% di bayar oleh barang berupa rokok 

  

Peneliti Bagaimana tanggapan dari warga disini tentang hal itu?.   

Informan Iya tanggapannya petani disini merugi soalnya 10%di 

bayar berupa barang yaitu rokok itu bagi kami masyarakat 

disini bisa di gantikan dengan kebutuhan pangan seperti 

beras dan lain-lain. 



 

 

Peneliti 

 

 

Bagaimana alasan pihak pabrik atas persoalan yang terjadi 

antara pabrik rokok di desa jatipuro dengan pihak pabrik 

yang terkait? 

Informan Alasan pihak pabrik katanya dulu waktu sosialisasi sudah 

ada perjanjian tetapi melalui lesan dan lesan saja.dan kami 

tidak tau dan tidak merasa menyetujui perjanjian itu 

soalnya ada beberapa saksi yang melihat dan mendengar 

seminar sosialisasi tersebut, dan katanya pihak pabrik 

tidak mau tau dan tidak mau di rugikan oleh pihak petani. 

Peneliti Pelajaran apa yang bisa di ambil dari terjadinya perjanjian 

antara petani tembakau di sini di jatipuro dengan pihak 

pabrik yang terkait? 

Informan Pelajarannya iya harus berhati-hati lagi mbak dalam 

menyetujui suatu perjanjian dan harus bisa cakap dan 

paham kalau ada yang mau bersosialisasi atau mengajak 

masyarakat sini untuk bekerjua sama entah dengan pabrik 

rokok ataupun pihak pertanian yaitu bulog ataupun yang 

lainnya, kita harus jeli dan pandai-pandai memilah 

memilih mana yang baik dan menguntungkan khususnya 

masyarakat di jatipuro kecamatan karangjati kabupaten 

ngawi supaya bisa mensejahterakan masyarakat di sini 

kedepannya supaya makmur dari segi pertanian ataupun 

dari segi pendapatan keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode    : 01/4-W/12-III/2018 

Bentuk    : Tulisan 

Isi Dokumen   :Surat Kerjasama 

Tanggal Pencatatan  :12 Juli 2018 

Disusun jam   : 15.30-16.20 WIB 



 

 

Bukti Dokumen PT. ROKOK KERBAU 

Jl.Keprabon Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah 57131 

Surat kerjasama perjanjian 

Menunjukkan perjanjian kerjasama dalam bagi hasil  atas 

produksi pertanian. Dengan ini perlu disepakati lebih lanjut 

antara pihak pertama yaitu : 

Nama       : subiyanto 

Alamat     : sertugu karangrejo Manahan Surakarta 

Bahwa : 

1. tembakau yang menjadi objek kerjasama sejumlah 

masyarakat di desa Jatipuro Kecamatan Karangjati 

Kabupaten Ngawi dengan pihak kedua yaitu pihak 

pabrik. 

2. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak 

berlaku  mulai tanggal 25 April 2012 

3. Pasal 1 (satu) ayat 1  (satu) telah disepakati bersama 

bahwa keuntungan dan kerugian akan di tentukan 

oleh pihak pertama. 

4. Kesepakatan pengelolaan pertanian tembakau 

 pupuk organik di tanggung oleh pihak 

pertama yaitu pihak pabrik. 

 Obat-obatan dan semua alat p3k akan di 

tanggung oleh pihak pertama yaitu pihak 

pabrik. 

5. Kesepakatan hasil keuntungan dan kerugian 

Langkah 1  

Pembagian keuntungan antara pemilik modal 

dengan pelaksana: 

 Pemilik modal : 

60% x Rp. 2.500.000= Rp. 1.500.000,- 

 40% x Rp. 2.500.000 = Rp. 1.000.000,- 



 

 

Pembagian keuntungan yang diterima 

masing masing –masing pemilik modal  

0,125 x Rp. 4.800.000 = 600.000 

0,125 x Rp. 3. 000.000 = 375.000 

0,125 x Rp. 4.200.000 = 525.000 

6. Sesuai dengan hasil perjanjian yang telah disepakati 

bahwa perjanjian akan di tentukan pihak pertama. 

7. Keuntungan hasil panen dari perjanjian  ini akan 

dibayar pihak pertama kepada pihak kedua 

maksimal 14 (empat belas) hasil kerja. 

8. Sesuai dengan pasal 3 (tiga) ayat 6 (enam) pihak 

kedua akan mendapat 40% dari keuntungan bersih 

jika hasil panennya berkualitas yang sesuai 

perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak. 

Catatan  

Jika kerugian yang ada pada modal tertutup oleh 

keuntungan yang telah dibagikan saat bisnis 

berjalan (sebelum akhir bisnis 

 

Yang membuat kesepakatan 

                       Surakarta, 25 April 2011 

 

       Pihak pertama                               pihak kedua 

 

 

         (Sukarno SH.)                                (Subiyanto) 

 



 

 

Refleksi 1. Bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama antara 

pabrik rokok dengan petani tembakau di PT. Rokok 

Kerbau adalah akad kerjasama bagi hasil., bahwa di 

dalam isinya disebutkan kerjasama dan keuntungan dan 

kerugian bahwa akad yang dlakukan oleh petani dan 

pabrik rokok adalah akah syirkah mudharabah. 

2. Di dalam surat perjanjian, tidak disebutkan dengan jelas 

mengenai distribusi resiko atau kerugian, namun secara 

tersirat jelas bahwa pihak pabrik akan mengganti 

kerugian yang alami oleh pihak petani, kemudian 

persoalan keuntungan 10% akan diganti barang itu tidak 

benar. Sedangkan untuk member obat-obatan dan 

peralatan p3k seperti sepatu, sarung tangan dll itu di 

berikan oleh pihak pabrik secara Cuma-Cuma atau gratis. 

3. Dalam perjanjian kerjasama antara pihak pabrik dan 

petani di desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi ini, bahwa penetapan harga sepenuhnya 

ditetapkan oleh pabrik. Pihak petani harus menyetujui 

harga dan keuntungan sepenuhnya di tetapkan oleh pihak 

pabri tetapkan. Walaupun kerjasama ini adalah 

kemitraan, namun akad yang ada didalamnya adalah 

akad syirkah mudharabah, dan saat panen tiba pihak 

petani harus mengikuti harga pabrik hal ini telah 

ditetapkan dalam kontrak kerjasama yang telah disetujui 

oleh kedua belah pihak pada saat diadakan akad 

perjanjian. 

4. Pada dasarnya kedua belah pihak tersebut bukanlah 

mengumpulkan harta merekauntuk membentuk 

kerjasama, melainkan keduanya memiliki modal dan 

usahanya sendiri dan kerjasamanya hanyalah sebatas 

penyediaan modal saja. 
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