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ABSTRAK 

Muthoharoh, Robi’atul. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama 

Penggarapan Lahan Hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Isnatin 

Ulfah, M.H.I. 

 

Kata kunci: Kerjasama, Lahan Hutan, Bagi Hasil. 

 

Islam menganjurkan untuk tolong-menolong, hal ini dapat diwujudkan salah 

satunya melalui kerjasama. Sama halnya yang terjadi antara pihak Perhutani 

dengan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi. Kedua belah pihak melakukan kerjasama pengelolaan lahan hutan 

berdasarkan kesepakatan. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada salah satu 

pihak yang melakukan pelanggaran terkait akad ataupun bagi hasil yang tidak 

sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penulis meneliti apakah praktek pengelolaan 

lahan dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan hukum Islam atau tidak. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah 

dalam penelitian ini. (1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. 

Menurutnya jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara kepada mandor Perhutani, masyarakat dan pihak-

pihak lain yang mengetahui praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Serta dengan observasi 

langsung dan dokumentasi kemudian dianalisis. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Menurut analisis hukum 

Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah bersifat muzarā‟ah 

dan dari segi rukun dan syarat sudah sah menurut syara‟. (2) Pembagian hasil di 

Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah tidak sah 

menurut hukum Islam karena terdapat kesamaran di dalam pembagian hasil dari 

tanaman tegakan yang dirasa masih lama, hal ini dapat merugikan salah satu pihak 

yakni dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari. Cara seperti ini 

diharamkan dalam muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), sebab 

boleh jadi salah satu pihak dirugikan, akibat adanya ketidakjelasan dalam 

pembagian hasil penggarapan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam setiap orang melakukan kegiatan apapun harus sesuai 

muamalah karena pada prinsipnya muamalah dilaksanakan dengan 

memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
1
 Muamalah diartikan sebagai 

aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lainnya seperti kerjasama, terkait bagaimana cara 

memperoleh dan mengembangkan harta benda.
2
 Maka dari itu, dalam suatu 

kerjasama manusia memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-

ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua 

belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi 

hasil dari kerjasama tersebut.
3
 

Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya manusia diwajibkan 

untuk bekerja. Banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah 

satunya adalah pada sektor pertanian. Pengolahan lahan pertanian tersebut 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana yang telah diajarkan 

oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau 

dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan 

                                                             
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000),      

16. 
2 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 4. 
3 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta:  Teras, 2011), 

32. 
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menggunakan sistem bagi hasil atau menyewakannya untuk diambil 

manfaatnya oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 

kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan orang lain, sehingga bisa 

saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.
4
 Hal itu sesuai dengan 

firman Allah: 

                                  

         

 

Artinya: ”......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Ma<idah: 2)
5
 

 

Dalam kegiatan bermuamalah khususnya sebuah kontrak kerjasama 

pertanian terdapat dua konsep yaitu muza>ra’ah dan mukha>barah, keduanya 

mempunyai persamaan dan perbedaan arti yaitu muza>ra’ah adalah bentuk 

kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) 

dari hasil panen sesuai kesepakatan. Sedangkan modal yaitu benih dan biaya 

perawatan berasal dari pemilik lahan. Sedangkan mukha>barah adalah bentuk 

kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik dan pengelola lahan, untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari 

hasil panen sesuai kesepakatan, sedangkan benih dan modal perawatan 

berasal dari penggarap. Di antara keduanya yang membedakan adalah asal 

                                                             
4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: Kumudasmoro 

Grafindo, 2004), 431. 
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benihnya yakni muza>ra’ah berasal dari pemilik tanah, sedangkan 

mukha>barah berasal dari pengelola.
6
 

Menurut bahasa, muzāra‟ah memiliki dua arti, yang pertama al- 

muzāra‟ah yang berarti t{arh} al-zur‟ah (melemparkan tanaman), yang kedua 

adalah modal (al-h}adhar), Menurut beberapa ulama‟ fiqh muzāra‟ah 

mempunyai definisi: 

a. Menurut H{anafi>yah, muzāra‟ah ialah: 

  الَزرِْع بِبَ ْعِض اْْلَا رِِج ِمَن اْْلَْرِض َعْقٌد َعَلى
 

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.
7
 

 

b. Menurut Sha>fi’i>yah, muzāra‟ah ialah: 

َ ا َ اْلَبْ ُر ِمَنْ لَعاِم ِ  َ اْلُ زَاَرَعُة . اَْلُ َ ابَ  َُة ِ َ  َعَ ُ  ْاَْلْرِض بِبَ ْعِض َما َِيْ ُُج ِم  ْ

َ ا َ ُ ْ ُن ِمَن اْل اَِل ِ   ِ َ  اَْلُ َ بَ  َُة َ َلِ نَّن اْلَبْ َر ِ   ْ

“Mukha>barah adalah Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan 

hasil pertanian, sedangkan muzāra‟ah bibit pertanian berasal dari 

pengelola. sama seperti mukha>barah hanya saja benihnya berasal dari 

pemilik tanah”.
8
 

 

 

c. Menurut Ma>likiyah, muzāra‟ah adalah: 

 اَللِّش َْ ُة ِ  الزَّنرْعِ 

“Perserikatan dalam pertanian.”
9
 

                                                             
6
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media, 2013), 238. 

7Ibid., 154. 
8Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  206. 
9  Ibid., 205. 



4 
 

d. Menurut H{ana>bilah, muzāra‟ah adalah: 

َ ا َ الزَّنرُْع بَ   ْ َ ُ َ ا   َدْ ُع اْْلَْرِض ِاََل َمْن  َ ْزَر ُعَ ا اَْ   َ ْعَ ُ  َعَل  ْ

“Penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan 

hasilnya dibagi dua.”
10

 

 

Sistem bagi hasil dalam muza>ra’ah sendiri didasarkan dari hadith 

dari „Abdullah Ibn „Umar R.A, ia berkata: 

َ ا  َعاَمَ  َرُسْ ُل الّلِه َصَلى الّلُه َعَلْ ِه َ َسلَّنَم اَْ َ  َخْ بَ َ  ِبَلْطِ  َما َِيْ ُُج ِم  ْ
 ِمْن َ َ ٍاَْ  َ رْعٍ 

 

“Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah 

separuh hasil yang keluar darinya yakni berupa buah atau tanaman. 

(Hadith Riwayat Bukha>ri> dan Musli>m).
11

 

 

Begitu pula dengan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang mayoritas mata pencahariannya adalah 

petani dan berdekatan dengan lahan hutan. Mereka diajak kerjasama oleh 

pihak perhutani dengan tujuan utama melestarikan lingkungan hutan, untuk 

mencukupi kebutuhan anak cucu di masa depan dan untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
12

 

Bermula dari beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu secara 

liar (Ilegal Loging) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga 

mayoritas dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi 

                                                             
10 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 272.  

  
11

Al- Ima>m Abi >‘Abdilla>h Muh}ammad Ibn  Isma‘i>l Ibn  Ibra>hi>m al- Bukha>ri>, S}ah}ih} Al- 

Bukha>ri>, Kitab al- Muza>ra‘ah, Bab al-Muza>ra‘ah Bishatr{i wa Nahwihi (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 

137. 
12

Suroto, Hasil Wawancara , 05 Agustus 2017. 
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rerumputan. Sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan hutan yang 

ditanami  pohon jati, karena dari pihak perhutani kewalahan dalam 

pengelolaan dan pemantauan lahan hutan  tersebut, kemudian lambat laun 

perhutani berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat agar 

lahan tidak menjadi kosong dan ada pihak yang merawatnya.
13

  

Selanjutnya, pihak perhutani melakukan musyawarah dengan 

beberapa warga yang tinggal di sekitar lahan hutan untuk mengajak 

kerjasama mengelola lahan hutan di Desa Wonorejo. Untuk ukuran berapa 

luas lahan yang akan digarap tidak ada syarat tertentu hanya didasarkan 

kepada kemampuan penggarap lahan. Dalam suatu kerjasama, adanya akad 

atau s}i>ghat} adalah suatu rukun yang harus terpenuhi antara kedua belah 

pihak baik secara lisan maupun tertulis. Agar kerjasama berjalan secara baik 

dan sah sesuai ajaran Islam. 

  Dalam musyawarah tersebut pihak perhutani menghasilkan 

mufakat bahwa benih tanaman lahan hutan berasal dari perhutani, sementara 

pihak masyarakat yang merawat dan mengelola lahan pohon jati.  Kemudian 

mereka mendapatkan kompensasi boleh menanami tanaman yang tidak 

mengganggu tumbuhnya pohon jati seperti jagung, ketela pohon, kacang 

tanah, kedelai dan lain sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka karena penghasilan bertambah. Dengan syarat, 

penggarap lahan menanami dan merawat pohon jati terlebih dahulu di lahan 

yang akan mereka garap. Ada banyak masyarakat  yang menerima tawaran 

                                                             
13

Yono, Hasil Wawancara  , 05 Agustus 2017. 
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dari perhutani terutama  masyarakat yang merasa ekonominya kurang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terjadilah kesepakatan antara 

pihak perhutani dan masyarakat.
14

 

Selama masa perawatan, akan diawasi oleh pihak perhutani. 

Apabila petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada pohon maka 

diberi peringatan oleh pihak perhutani atau izin untuk mengelola lahan 

tersebut akan dicabut. Apabila perusakan terjadi bukan karena kesalahan 

dari pihak penggarap maka tanggungjawab risiko tetap dibebankan kepada 

pihak penggarap, agar para pengelola benar-benar bertanggungjawab dan 

sering memantau lahan yang di garapnya.  

Sebagai upah untuk petani yaitu berupa kompensasi untuk 

bercocok tanam di bawah pohon tegakan yang ditanamnya tersebut. Dan 

hasil dari pertanian tersebut 40% disetorkan kepada perhutani, sedangkan 

60% hasil panennya dimiliki penggarap. Selain itu tidak terdapat bagi hasil 

untuk petani pada saat tebang pohon tegakan.
15

  

Dalam realitasnya, kalau diamati seolah-olah ini bukan kerjasama 

lagi tetapi pemanfaatan tenaga kerja, karena seolah-olah lahan tersebut 

adalah hak penuh dari petani yang menggarapnya. Akan tetapi penggarap 

tidak mendapatkan bagi hasil yang seimbang dari hasil  pengelolaan pohon 

jati dari  lahan hutan tersebut. Sehingga, menyalahi syarat bagi hasil  yakni 

syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman adalah bagian 

masing-masing harus disebutkan jumlahnya dan dari jenis tanaman yang 

                                                             
14 Parni, Hasil Wawancara, 22 Februari 2017. 

15
Ibid.  
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sama.
16

 Dalam hal ini tidak ada kepastian dalam pembagian hasilnya 

sehingga bersifat gharar (ketidak jelasan) yang mana dapat menimbulkan 

keuntungan atau kerugian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

apakah dalam akad dan sistem  bagi hasil penggarapan lahan hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggagar Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan 

syariah atau tidak, dengan penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat 

hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, 

rumusan tersebur dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam kerjasama 

penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar  

Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama 

penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi? 

 

 

                                                             
16

Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 74. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan  hukum Islam terhadap akad dalam kerjasama 

penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui tinjauan  hukum Islam  terhadap terhadap bagi hasil 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna menambah wawasan peneliti dan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan 

dengan bidang muamalah khususnya mengenai akad kerjasama 

pengelolaan lahan hutan dengan berbasis akad muza>ra’ah dan bagi hasil 

sesuai akad muza>ra’ah  dan dibidang syariah pada umumnya. Selain itu 

bisa memberi masukan bagi kegiatan penelitian lain mengenai kerjasama 

penggarapan lahan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman 

dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam hal 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi, terlebih agar berhati-hati dan 
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memperhatikan aturan dalam hukum Islam, sehingga masyarakat dapart 

terhindar dari kerjasama yang menyimpang dari norma-norma hukum 

Islam.   

 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian mengenai akad kerjasama maupun sistem 

pengupahannya sudah banyak dilakukan. Maka dari itu untuk menghindari 

terjadinya duplikasi terhadap penelitian tersebut, penulis berusaha 

melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diantaranya: 

Skripsi Lina Anjar Wulan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas mengenai kerjasama 

penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo dengan akad cenderung bersifat musāqah, karena 

pohon telah berada di lahan tersebut dan sudah ditanam oleh Perhutani. 

Sedangkan dari rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 

di tengah perjanjian yang sah petani tidak memenuhi peraturan yang telah 

disepakati dalam hal batas waktu. Pelanggaran tersebut yang menyebabkan 

perjanjian ini tidak sah. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil ditinjau dari 

beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta 

cara pembagian bagi hasil, sudah sesuai atau sah karena saling ridha dan 

bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan 
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kesejahteraan petani khususnya di masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo.
17

 

Skripsi Pujianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama 

Tanaman Cengkeh di Tanah  Perhutani  di  Desa  Baosan Kidul  

Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten Ponorogo”.
18

 Skripsi ini membahas  

mengenai perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah Perhutani di Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung 

bersifat mukhābarah, karena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi 

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

syara‟. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil antara pihak masyarakat dan 

pihak Perhutani didasarkan pada saat panen satu atau dua tahun sekali sudah 

sesuai dengan prinsip mu‟āmalah.  Dan akad seperti ini tetap sah karena 

kedua belah pihak saling ridha. 

Skripsi Fatoni, “Analisis Fiqh Terhdap Praktek Perjanjian 

Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo”.
19

 Skripsi ini membahas mengenai praktek perjanjian 

penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo lebih cenderung bersifat muzāra‟ah, karena benih dan semua 

biaya di tanggung pemilik lahan. Dari segi rukun dan syarat sudah benar dan 

                                                             
17Linda Anjar Wulan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan 

Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2014). 
18 Pujianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah 

Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2014). 
19 Fatoni, Analisis Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa 

Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2002). 
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sah. Akan tetapi dalam akadnya masih terdapat kesamaran, yaitu tidak 

adanya ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan 

tersebut, sehingga akad menjadi batal dan fasid, karena tidak ada syarat 

tersebut. 

Skripsi Laily Fitriani “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama 

Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan”.
20

Skripsi ini membahas mengenai penggarapan lahan 

hutan yang bersifat muzāra‟ah, karena benih pupuk berasal dari pemilik 

lahan. Dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

syah menurut syara‟. Meskipun dari pihak perhutani maupun petani kurang 

maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. 

Terkait pembagian hasil tetap sah mekipun dilakukan ketika tebang pohon.  

Dari hasil pemaparan di atas sejauh pembacaan penulis, ada yang  

memiliki kesamaan yakni tentang kerjasama pengelolaan lahan hutan yang 

berakad muzara‟ah, namun belum ada karya tulis yang secara khusus 

membahas tentang akad dan bagi hasil  kerjasama penggarapan lahan hutan. 

Maka, penelitian ini akan membahas tentang kerjasama penggarapan lahan 

hutan oleh masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

 

 

 

                                                             
20 Laily Fitriani, Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan 

Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

2015).  
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F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu  suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara 

khusus dan realistik tentang bagaimana praktek kerjasama yang 

dilakukan di desa tersebut agar memperoleh data yang valid terhadap 

prakteknya. Dengan studi kasus tentang kerjasama penggarapan lahan 

hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang 

akan di teliti. Dimana peneliti sebagai subyek pelaku penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

atau penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami 

oleh subyek penelitian suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan 

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 

dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
21

Dimana 

dalam hal ini, peneliti akan memusatkan perhatian untuk menjelaskan 

gambaran-gambaran peristiwa mengenai kerjasama penggarapan lahan di 

Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

3. Kehadiran Peneliti 

                                                             
21

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2010), 9. 
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Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti  

melakukan observasi langsung dengan melihat pengelolaan lahan hutan. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada 

perhutani dan penggarap lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dengan pertimbangan 

mayoritas masyarakatnya sebagai penggarap lahan hutan, sehingga 

peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari responden yang 

tepat. Alasan mengapa peneliti memilih meneliti di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi karena pada dasarnya daerah 

ini merupakan daerah yang masih minim masalah pendidikannya, 

sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Desa ini memiliki 

lahan penduduk yang sangat sempit dan mayoritas adalah lahan sawah 

dan terutama lahan hutan milik pemerintah. Dalam hal ini, hanya 

beberapa orang saja yang memiliki lahan sawah dan beberapa yang lain  

merupakan buruh tani. Jadi, adanya keterbatasan akses lahan bekerja, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka ikut bekerjasama 

menggarap lahan hutan milik pemerintah.  Oleh karena itu, mereka hanya 

manut  saja apa yang menjadi kontrak kerjasama tersebut tanpa 

memikirkan sudah adil apa belum akad dan bagi hasilnya. Sehingga, 
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dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ini. 

5. Data  

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna untuk keperluan 

penelitian yang dimaksud.
22

Data tersebut diambil dari praktek kerjasama 

penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

informan yaitu pihak perhutani dan masyarakat di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Data itu meliputi: 

a. Data umum yaitu yang berisi gambaran umum Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

b. Data khusus yaitu berisi mengenai akad kerjasama penggarapan lahan 

hutan dan bagi hasil yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

6. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer saja yaitu 

hasil wawancara dengan orang-orang yang dapat memberikan pernyataan 

mengenai pokok bahasan atau yang terlibat langsung dalam praktek 

kerjasama penggarapan lahan hutan milik Perhutani di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Data utama dalam penelitian 

ini adalah hasil wawancara langsung dengan informan, yakni perhutani, 

                                                             
22

Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 87. 
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petani penggarap dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

7. Tehnik Pengumpulan Data   

a. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.
23

 Dalam hal ini penulis 

mewawancarai mandor perhutani, orang-orang yang bergabung dalam 

kelompok tani masyarakat sekitar dan semua pihak yang terlibat. 

Materi wawancara yaitu mengenai akad dan  bagi hasil dalam 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat 

dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh 

responden  dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
24

 Observasi ini 

dilakukan terhadap petani penggarapan lahan hutan ini, sehingga 

penulis melakukan observasi dengan melihat langsung ke lahan hutan 

yang digarap oleh petani, untuk mendapatkan data gambaran langsung 

penggarapan lahan hutan yang dilakukan oleh petani selama ini dan 

penanaman tanaman kompensasi di sekitar tanaman tegakan. 

                                                             
23 Burhan Bungin, Metode PenelitianKualitatif  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

143. 
24

 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif  (Malang: UMM Press, 2004), 74. 
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c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkip, buku dan sebagainya.
25

  Dalam  hal  ini peneliti mengunjungi  

Kantor Kepala Desa,  untuk mendapatkan dokumentasi tentang 

kerjasama penggarapan lahan hutan dan dokumentasi tentang data 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

8. Tehnik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu proses pemilihan, penulis memeriksa kembali semua 

data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, 

kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain. dalam 

penelitian ini adalah praktek kerjasama penggarapan lahan hutan 

yakni mengenai akad dan bagi hasil yang di analisis berdasarkan akad 

muza>ra’ah dan pendapat para ahli untuk menganalisis permasalahan 

yang ada. 

b. Organizing, yaitu penulis menyusun dan mensistematiskan data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
26

 

d. Penarikan kesimpulan, yaitu sejak langkah awal mencari data, peneliti 

yang diperoleh, kemudian diuraikan secara menyeluruh dan logis yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Maka, disesuaikan 

dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu 

                                                             
25 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 231.  
26Aji, Metodologi Penelitian, 153. 
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kesatuan yang utuh. Terkait penelitian ini adalah menyajikan data 

tentang bagaimana akad kerjasama dan bagi hasil dalam kerjasama 

penggarapan lahan hutan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang di analisa berdasarkan hukum 

Islam yakni akad muza>ra’ah dan pendapat para ahli  dan 

menghubungkannya dengan pokok permasalahannya. 

9. Tehnik Analisa Data 

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang 

dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sehingga 

dapat menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, 

meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. 

Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan 

diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data 

yang ada.
27

 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan tehnik analisa data 

kualitatif yang bersifat deskriptif maksudnya adalah penulis dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan 

atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah 

dilakukan.
28

 

Untuk mengambil kesimpulan atas data-data yang telah ada, 

penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang 

                                                             
27 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66. 
28Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183. 
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diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum, 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari 

dasar-dasar hukum yang ada di dalam hukum Islam untuk mencermati 

masalah yang terjadi dari hasil pengamatan di lokasi penelitian.  

Kaitannya dengan pembahasan penelitian ini adalah fakta bahwa 

akad muza>ra’ah dan pendapat para ahli sudah sesuai dengan akad 

kerjasama penggarapan lahan hutan dan bagi hasilnya berdasarkan 

analisa hukum Islam dari praktek yang terjadi di lahan hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh isi skripsi. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi : Latar Belakang Masalah adalah peneliti menceritakan 

hal-hal yang melatarbelakangi mengapa peneliti memilih judul 

penelitiannya. Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang 

lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti. Tujuan Penelitian adalah suatu indikasi kearah mana 

atau data informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. 

Kegunaan Penelitian adalah uraian secara terperinci manfaat 

atau gunanya hasil penelitian nanti. Telaah Pustaka adalah 
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ringkasan dari teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang 

ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam 

penelitian. Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan 

informasi atau data serta melakukan investigasi pada data 

tersebut, dan Sistematika Pembahasan adalah menerangkan apa 

saja yang akan dijelaskan setiap bab yang terdapat dalam 

penelitian. 

BAB II  :  TEORI AKAD DAN BAGI HASIL DALAM MUZĀRA’AH  

Pembahasan dalam bab ini mengenai landasaan teori hukum 

Islam  yang merupakan pijakan untuk digunakan sebagai 

analisis data dalam penelitian, dengan pokok pembahasan 

meliputi : pengertian muzāra‟ah, dasar hukum muzāra‟ah, rukun 

dan syarat muzāra‟ah dan bagi hasil dalam muzāra‟ah. 

BAB III  : PRAKTEK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN 

HUTAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN 

KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI. 

Data adalah fakta yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan 

suatu informasi  yang membentuk semua laporan penelitian. 

Data ada dua macam yaitu data umum dan data khusus. Dalam 

penelitian ini data umum meliputi data mengenai profil Desa 

Wonorejo yang meliputi: letak geografis, keadaan penduduk, 

keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan 
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keagamaan. Sedangkan data khusus meliputi: pelaksanaan akad  

kerjasama penggarapan lahan hutan dan sistem bagi hasil dari 

pihak Perhutani dengan penggarap lahan di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA 

PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA WONOREJO 

KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI. 

Bab IV merupakan analisis penelitian yaitu pembacaan data 

dengan menggunakan hasil teori yang sudah di paparkan pada 

Bab II. Sehingga didapatkan temuan penelitian tentang 

pandangan hukum Islam mengenai akad kerjasama dan   sistem 

bagi hasil yang dilakukan oleh pihak perhutani dengan 

masyarakat penggarap lahan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi apakah sudah sesuai dengan 

hukum Islam. 

BAB V  : PENUTUP   

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang 

meliputi kesimpulan dan saran  untuk perhutani dan penggarap 

lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi berdasarkan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI AKAD DAN BAGI HASIL DALAM MUZĀRA’AH 

 

A. Akad Muzāra’ah 

1. Pengertian Muzāra’ah 

Menurut bahasa, muzāra‟ah memiliki dua arti, yang pertama al- 

muzāra‟ah yang berartit{arh}al-zur‟ah (melemparkan tanaman), yang kedua 

adalah modal (al-hadhar), makna yang pertama adalah makna majas dan 

makna yang kedua ialah makna  hakiki.
29

 

Sedangkan para Imam madhhab mendefinisikan seperti berikut: 

e. Menurut H{anafi>yah, muzāra‟ah ialah: 

  الَزرِْع بِبَ ْعِض اْْلَارِِج ِمَن اْْلَْرِض َعْقٌد َعَلى
 

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.
30

 

 

f. Menurut Sha>fi’i>yah, muzāra‟ah ialah: 

 

  الَزرِْع بِبَ ْعِض َما َِيْ ُُج ِمَن اْْلَْرضِ َعْقٌد َعَلى

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari 

bumi”.
31

 

 

g. MenurutMa>likiyah, muzāra‟ahadalah: 

 اَللِّش َْ ُة ِ  الزَّنرْعِ 

                                                             
29 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 153. 
30Ibid., 154. 
31Ibid.  
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“Perserikatan dalam pertanian.”
32

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian tersebut dinyatakan, 

muzāra‟ahadalah menjadikagn harga sewaan tanah dari uang, hewan, 

atau barang-barang perdagangan. 

h. MenurutH{ana>bilah, muzāra‟ahadalah: 

َ ا َ الزَّنرُْع بَ   ْ َ ُ َ ا   َدْ ُع اْْلَ ْرِض ِاََل َمْن  َ ْزَر ُعَ ا اَْ   َ ْعَ ُ  َعَل  ْ

“Penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan 

hasilnya dibagi dua.”
33

 

 

Sedangkan pengertian  muzāra‟ahmenurut dari beberapa ahli antara 

lain: 
 

a. Syikh Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri> berpendapat, muzāra‟ahadalah: 

َ ا َ اْلَبْ ُر ِمَن اْلَ ا ِل َ   َعَ ِ  اْلَعا ِمِ  ِ ْ ْْلَْرِض َما َِيُْ  ُج ِم  ْ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya 

dan modal dari pemilik tanah.”
34

 

 

b. Menurut Syikh Muh}ammad Yu>su>f al-Qard}a>wi> 

Muzāra‟ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan 

kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan 

mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: ½ , ⅓ atau kurang atau 

lebih menurut persetujuan bersama.
35

 

c. Sayyid Sa>biq 

                                                             
32  Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205. 
33 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 272.  
34Suhendi, FiqhMuamalah, 216-215. 
35Yu>su>fQard}a>wi>, Halal dan Haram dalam Islam Terj. Mu‟ammal Hamidy (Surabaya: 

PT. Bina Ilmu, 2007), 375. 
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Dalam bukunya fiqih sunnah mendefinisikan muzāra‟ah dengan 

kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa 

yang dihasilkannya. Maknanya disini adalah pemberian tanah kepada 

orang yang akan menggarapnya dengan catatan bahwa dia akan 

mendapatkan porsi tertentu dengan apa yang dihasilkannya, seperti 

setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak.
36

 

d. ‘AbduSa>mi> al-Mishri> 

Mendefinisikanmuzāra‟ah dengan sebuah akad yangmirip dengan 

akad mudha>rabah, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah 

pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk 

diberdayakan, nantinya jika terdapat panen akan dibagikan berdua sesuai 

dengan kesepakatan. Bibitnyapun berasal dari pemilik lahan, objeknya 

adalah tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan keduanya 

bersekutu.  Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen maka penggarap 

tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang 

telah dikeluarkan. 

e. Fuad Moch Fachruddin 

Muzāra‟ah adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian 

antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan 

tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi 

antara mereka berdua secara separoh-separoh pada umumnya, atau dua 

                                                             
36

 Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunah ( Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 133-134. 
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pertiga untuk pemilik dan sepertiga untuk penggarap, atau dengan cara 

yang lain selain itu.
37

 

Dari formulasi definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

menurut istilah, muzāra‟ah adalah bentuk kerjasama pengolahan lahan 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen 

sesuai kesepakatan. Sedangkan modal yaitu benih dan biaya perawatan 

berasal dari pemilik lahan.
38

Ada juga yang mengartikan muzāra‟ah adalah 

kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi 

hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih atau 

bibit tanaman berasal dari pemilik tanah.
39

 

 

2. Dasar Hukum Muzāra’ah 

Muzāra‟ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, 

atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik 

tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga 

hasilnya umpamanya digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga 

dengan mengupahkan tanah.Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, 

                                                             
37

Fuad Moch Fahruddin, Doktrin Ekonomi Islam (Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1993), 215. 
38Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media, 2013), 

240. 
39

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Predana Media, 

2010), 115. 
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bahkan dianjurkan karena banyak faedahnya.Asal tidak menimbulkan 

perselisihan dan tipuan di waktu berbuah.
40

 

Muzāra‟ah adalah akad yang disyari‟atkan, karena termasuk bentuk 

tolong-menolong secara kooperatif antara pekerja atau penggarap dan 

pemilik tanah.Hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah 

tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, tidak bisa memantau 

lahan, area tanah luas atau banyaknya tanaman yang di tanam. Di pihak lain, 

pekerja atau penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaganya dan 

dengan pengalamannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, 

keduanya saling melengkapi.Islam mensyari‟atkan hal itu karena 

bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.
41

 

Adapun dasar-dasar hukum muzāra‟ah antara lain: 

a. Al-Qur‟an 

اَُ ْم  ُ ْقِسُ ْ َن َرْْهََت َربِّشَ  ََنُْن َقَسْ َ ا بَ   ْ َ ُ ْم مَّنِعْ َلتَ ُ ْم ِ  اْْلََ  ِة 
نْ َ اَ َر َ ْعَ ا بَ ْعَضُ ْم  َ ْ َق بَ ْعٍض َدَرَجٍت لِّشَ َتِ َ  بَ ْعُضُ ْم بَ ْعًضا ُسْ  ِ ًّا  الدُّ

ٌ  ِّمِّشَّنا ََيَْ ُعْ َن    َ َرْْحَُت َربِّشَ  َخ  ْ

 

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan.” (QS.Az-Zukhruf: 32)
42

 

 

                                                             
40 Ibnu Mas‟ud, Fiqh Madhhab Sha>fi’i>(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 131. 
41

Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab 

(Yogyakarta: Maktabah AL- Hanif, 2014), 300. 
42Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul „Ali Art, 2004), 491. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada 

manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup 

dimuka bumi. 

ِانَّن ااَ ۖ  َ ت َّنُق اااَ ۚ  َ تَ َعاَ نُ ْ اَعَل اْْلِ ِْ اَْلُعْدَ انِ ۖ  َ تَ َعا َ نُ ْ اَعَلى الِبِّش َ الت َّنْقَ ى 
◌َشِدْ ُد اْلِعَقاِب   

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

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)
43

 

 

Sebenarnya, akad muzāra‟ah ini didasarkan dan bertujuan saling 

tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, 

maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha 

mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.
44

 

Menurut kebanyakan „ulama >‟ fiqh kerjasama dalam bentuk 

muzāra‟ah hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu dapat 

difahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong 

menolong antar sesama, agar hidup tetap rukun dan sejahtera.
45

 

b. al-H}adi>th 

Di antara h}adi>th-h}adi>th yang menunjukkandiperbolehkannya akad 

muzāra‟ah adalah diriwayatkan oleh Bukha>ri> dan 

Musli>mdari‘Abdulla>h Ibn‘Umar, ia berkata: 

                                                             
43Departemen AgamaRI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: Kumudasmoro 
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45
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َأنَّن ال َّنِبَّن َصلَّنى ااُ َعَلْ ِه َ َسلَّنَم َعاَمَ  َأْ َ  َخْ بَ َ  ِبَلْط َِما َِيْ ُُج ِمْن 
. َأْج َ ُ ْم ُعَ  ُ :  َ َق ُّْ اِ َاَا َّن ،َ قَاَل نُِق ُُّ ْم ِ َا َعَلى َ ِلَ  َماِشْ نَ  َ َ ٍأَْ َ رٍْع،  

 

“Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan bayaran berupa 

separuh dari hasil panen buah-buahan atau tanaman yang diperoleh. 

Beliau bersabda,” Kami menempatkan kalian di tanah Khaibar dengan 

syarat seperti itu selama kami menginginkannya.” Demikian akhirnya 

mereka menetap disana hingga saat Umar RA mengusirnya.”
46

 

 

Para ulama Ma>likiyah, H{anafi>yah, al-Z}a>hiriyyah, Abu >Yu>su>f dan 

Muh}ammadibn al-H}asan al-Shaiba>ni> membolehkan akad muzāra‟ah 

karena memang tidak ada larangan yang shari>h} (jelas) dalam al-Qur‟an 

maupun sunah.
47

 Selain itu, muzāra‟ah dapat dikategorikan perkongsian 

antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja 

dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, 

sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik.
48

 Mereka yang 

memperbolehkan akad  muzāra‟ahberdasarkan pendapat bahwa 

muzāra‟ahmerupakan akad syirkah antara modal dan pekerjaan 

sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya diperbolehkan karena 

ada hajat yang dibutuhkan. 

Adapun Imam Abu Hanifah tidak membolehkan akad muzāra‟ah, 

dinilai memiliki dimensi spekulasi yang tidak jelas kadarnya, karena 

yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada 

dan tidak jelas ukurannya sehingga keuntungan yang dibagikan tidak 

                                                             
46Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Terj. Thahirin dkk. 
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jelas.Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapatkan apa-apa, 

sehingga akad ini berpotensi adanya kerugian. 

Selain itu dalam kitab Subul al Sala>m dijelaskan bahwa larangan 

tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para 

sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan 

pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan 

kehidupan mereka.Oleh karena itu, pendapat tentang larangan 

muzāra‟ahtersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya 

terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga 

memberatkannya.
49

 

Adapun bentuk muzāra‟ah yang diharamkan menurut al- Qardawi 

sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Hala>lwa al-Hara>m adalah 

muzāra‟ahyang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan tidak jelasan 

yang membawa kepada perselisihan. Pemilik lahan mensyaratkan agar ia 

mendapatkan hasil bagian tertentu dan yang lain untuk penggarap. Cara 

seperti diharamkan dalam muzāra‟ahkarena mengandung gharar, sebab 

boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan 

dalam pembagian hasil penggarapan.
50

 

Namun jumhur ulama‟memperbolehkan muzāra‟ah. Adapun dalam 

ḥādith Rasulullah SAW memperbolehkan muzāra‟ahdinyatakan: 

ُ َ ا َقال اَنَّن ال َّنِبَّن َصلَّنی اا َعَلْ ِه َ َسلَّنَم َلَْ ُُيَ ِّش ْم  ِ:َعِن اْبِن َعّبا ٍس َرِضَى ا اُ َع  ْ
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 َمْن َ اَنْت َلُه أَْرٌض : الزَاَرَعَة َ َلِ ْن أََمَ  أَْن  َ ْ ُ َق بَ ْعُضُ ْم بِبَ ْعٍض ِبَقْ ِلِه 
 . َ ْل َ ْزَرُعَ ا َ ِ ْن َلَْ  َ ْزَرْعَ ا  َ ْل َ ْزَرْعَ ا َأَخاُا َ ِاْن َأَ   َ ْلُ ْ ِسْ  أَْرَضهُ 

 (ر اا الب ا رى   مسلم) 
 

“Dari Ibn‘Abba>s, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW tidaklah 

mengharamkan bermuzāra‟ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang 

sebagian menyayangi sebagian yang lainnya, seraya beliau bersabda, 

“Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya 

atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau 

untuk menanaminya, bolehlah ditahannya saja itu.”
51

 

 

Akan tetapi, kalau terjadi umpat-mengumpat dalam muzarā‟ah, lebih 

baik menyerahkan sawah atau ladang itu kepada seseorang tanpa perlu 

meminta pembagiannya atau mengerjakannya sendiri. Inilah yang 

dimaksudkan pada h}adi>th tersebut. Bisa juga dengan menyewakan sawah 

ladang kepada orang lain, menurut sewa yang patut, bukan dengan cara 

meminta pembagian hasil.
52

 

 Selain itu juga didasarkan pada kaidah fiqhiyah merumuskan:  

.َاْْلَ ْصُ  ِ  اْلُعُقْ ِدَ اْلُ َعاَمَ ِت اللِّشَ ُة َا َّن  َ ُقْ َم َد لِْ ٌ  َعَلى اْلُبْطَ ِن َ التَّنْ  ِْ ِ   
 
“Pokok hukum segala macam akad dan mu‟amalah ialah sah sampai ada 

dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.”
53

 

 

Menurut qaul yang terpilih,  muzāra‟ah itu boleh yaitu dengan 

menakwil h}adi>th yang melarang muzarā‟ah, bahwa larangan dalam 

h}adi>th tersebut berlaku pada muzāra‟ah yang pembagian hasilnya 

ditentukan dengan dasar pemetaan (misalnya, sebelah barat hasilnya 
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untuk pemilik tanah dan yang sebelah timur hasilnya untuk 

penanam).Pembagian hasilnya dengan dasar pemetaan seperti itu, 

menurut madhhab Sha>fi’i>jelas batal atau tidak sah. Sebab, bisa jadi 

tanaman yang sebelah timur berbuah dan yang sebelah barat tidak 

berbuah atau sebaliknya, maka ada pihak yang dirugikan. Demikianlah, 

yang tercantum dalam kitab al-Raud}ah.
54

 

c. Ijma‟ 

 Para sahabat telah sepakat atas jaiznya muzarā‟ah.Bila suatu tanah 

milik tiga orang dan mereka bersekutu untuk menggarap menanaminya 

bersama dengan benih mereka, ternak mereka dan pembantu-pembantu 

mereka, dengan ketentuan hasilnya dibagi berdasarkan jumlah milik 

masing-masing, hal itu diperbolehkan menurut pendapat Ma>lik, Sha>fi’i>, 

Ah}mad, Abu >Tsu>r dan Ibnal-Mundhi>r.
55

 

 Bukha>ri> mengatakan telah berkata Abu > Ja‟far, “Tidak ada satu 

rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara 

muzāra‟ah dengan pembagian hasil ⅓ dan ¼.Hal ini telah dilakukan oleh 

Sayyidina >‘Ali>, Sa‟ad ibnWaqa>s}, keluarga Abu > Bakar dan keluarga 

‘Ali>.”
56

Muzāra‟ahatas bagian merata dari hasil tanah, misalnya 1/3nya, 

1/2 nya, atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah 
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keseluruhan sampai waktu yang diketahui,  menurut ijma‟ yang 

meyakinkan dan dipastikan.
57

 

 

3. Rukun dan Syarat Akad Muzarā’ah 

a. Akad  

Sebelum menguraikan rukun dan syarat akad Muzarā‟ah, terlebih dahulu 

perlu diketahui penjelasan  akad itu sendiri. Akad  berasaldari lafaz َعقََد   {

.yang artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjianیَْعقُِد َعْقًدا
58

 

Mengikat tali, bahasa arabnya: َعقََد الَحْبل. Dalam Ensiklopedi Hukum 

Islam, Akad (al- „aqd = perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-

ittifaq).
59

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian 

ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima 

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek 

perikatan. Adapunyang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak 

syari‟at” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah 

pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak 

syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu 

orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.
60

 

  Kata „aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. 

Jika dikatakan “„aqada al-habla” maka itu menggabungkan antara dua 
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ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang 

bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan 

dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian 

makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan 

antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena 

sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau 

meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat 

hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. 

  Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang 

keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, 

sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan 

yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.
61

 

 Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido‟an masing-

masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:  

1) Orang-orang yang berakad (Aqidain) dalam hal ini Aqidain (dua orang 

yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap 

(musa>qi: pemilik lahan hutan dan muza>ri’: penggarap lahan hutan). 

2) Benda-benda yang diakadkan (Ma‟qud „alaih) yakni sesuatu yang 

disepakati dalam muzāra‟ah, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan 

bagian masing-masing. 
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3) Ijab dan Kabul (Sighat al-„aqd)
62

Muzāra‟ahdianggap sah dengan 

semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud. 

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, 

maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad 

sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila 

telah memenuhi Syarat akad tersebut.
63

 

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu Akad/Perjanjian 

adalah:  

1) Tidak menyalahi hukum syari‟ah  

2) Harus sama ridha dan ada pilihan  

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh 

keridha‟an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak 

sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat 

dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan 

kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di 

dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk 

melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab 

di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian 

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum 

terhadap perjanjian ini.
64
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3) Harus jelas dan gamblang  

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu 

perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah 

jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang 

tersembunyi di balik perjanjian, seperti dalam pembagian 

hasil.Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan 

menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat 

menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian 

yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan 

dalam muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), sebab 

boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan 

dalam pembagian hasil penggarapan.Dengan demikian, pada saat 

melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah 

mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan 

baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul 

dikemudian hari.
65

 

b. Rukun dan Syarat Muzāra’ah  

Jumhur ‘ulama >’ membolehkan akad Muzāra‟ah, mengemukakan rukun 

yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah yakni: 

1) Penggarap dan pemilik tanah („aqidain)  

„Aqidain adalah seseorang yang mengadakan akad, disini 

berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang 
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mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad 

muzāra‟ah sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah 

mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang 

telah mampu berihtiar. 

Akad ini tidak bisa terselenggarajika yang melakukan adalah 

orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila 

melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan 

yang membolehkan.Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad 

disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat 

membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak 

kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.
66

 

 Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu 

orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang 

memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk 

(berakal).Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur 

harta bendanya. Oleh sebagian ulama Madhhab H{anafi, selain syarat 

tersebut ditambah lagi syarat yaitu bukan orang murtad, karena 

tindakan orang murtad dianggap mauqu>fyaitu tidak mempunyai efek 

hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu>Yu>su>f dan 

Muh}ammadH}asan al-Shaibani>, tidak menyetujui syarat tambahan itu, 

karena akad muzāra‟ahtidak hanya dilakukan antara sesama muslim 

saja, tetapi boleh juga antara non-muslim. 
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2) Obyek Muzāra‟ah (ma‟qud ilaih)   

Ma‟qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad  atau 

barang yang dijadikan obyek pada akad.
67

 Ia dijadikan rukun karena 

kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat 

keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad 

muzāra‟ah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.Kalau 

tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, 

maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Tidak 

boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau 

subur.Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan 

tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat 

pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kerugian  (baik tenaga maupun biaya) dari masing-

masing pihak yang bersangkutan.  

 Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang 

berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut 

digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka 

harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang 

harus ditanam  ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam 

akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. 

Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap bagi hasilnya. 
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Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan 

melahirkan kerugian baik dari pemilik tanah dengan penggarap dan 

pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.
68

 

3) Harus ada ketentuan bagi hasil  

Menurut ketentuan dalam akad muzāra‟ah perlu diperhatikan 

ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, 

lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
69

Hal itu harus diketahui 

dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang 

sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan 

adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu 

pembiayaan. Maka dalam akad perjanjian tersebut haruslah jelas dan 

terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang 

tersembunyi di balik perjanjian, seperti dalam pembagian hasil.  

Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan 

menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat 

menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian 

yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan 

dalam muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), 

sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya 

ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan. 

Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.  

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh 

                                                             
68

Suhwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam(Jakarta, Sinar Grafika 2000),  148. 
69

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Jakarta, PT. Bina 

Ilmu, 2001),  384. 



38 
 

kerid}aan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak 

sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat 

dibenarkan, dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan 

kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di 

dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk 

melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab 

di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian 

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum 

terhadap perjanjian ini. 

4) Ijab dan Qabul 

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam 

bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan 

adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad 

tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan 

penggarapnya. 

Akad dalam fiqh mu‟amalah berasal dari kata bahasa Arab   

 ,yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian عقد

percampuran, menyatukan. Sedangkan menurut para ulama ada 

beberapa pendapat diantaranya :  Menurut al-Sayyid Sabiq akad 

berarti ikatan atau kesepakatan.Menurut Basri, akad menurut bahasa 

berarti ikatan (al-rabthu), kaitan (al- „akadah) atau janji (al-

„ahdu).Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah 

“perkataan, perjanjian dan permufakatan “.Pertalian ijab (pernyataan 
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menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh 

pada obyek perikatan.  Adapun  yang dimaksud ijab dalam definisi 

akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan 

perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak 

pertama. Sedangkan qabul adalah pernyaan atau ungkapan yang 

menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak 

kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.
70

 

Adapun beberapa syarat yang tidak kalah pentingnya dalam 

pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan yakni: 

1) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus 

jelas dan menghasilkan.
71

 

2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyariatkan 

adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 

3) Syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, 

yaitu: 

a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 

(persentasenya ketika akad). 

b) Hasil dari milik bersama. 

c) Bagian antara ‘a>mil dan ma>lik adalah dari satu jenis barang 

yang sama misalnya dari kapas, bila ma>lik bagiannya padi 

kemudian ‘a>mil bagiannya singkong maka hal ini tidak sah. 
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d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. 

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang 

maklum. 

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu: 

a) Tanah tersebut dapat ditanami. 

b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. 

c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk 

diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan 

untuk mengolahnya. 

5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah: 

a) Waktunya telah ditentukan. 

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman 

dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang 4 bulan 

(tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan 

setempat). 

c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup 

menurut kebiasaan. 

6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzāra‟ahdisyaratkan 

berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik 

tanah.
72

 

Menurut Abu >Yu>su>f dan Muh}ammad (sahabat Abu >H}ani>fah), 

syarat-syarat muzāra‟ahyaitu: 
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1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad). 

a) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. 

b) Imam Abu >H}ani>fah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi 

ulama H{anafi>yah tidak mensyaratkannya. 

2) Syarat tanaman. 

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi 

kebanyakanmenganggap lebih baik jika diserahkan kepada 

pekerja. 

3) Syarat dengan garapan. 

a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah 

tersebut akan menghasilkan. 

b) Jelas.  

c) Ada penyerahan tanah. 

4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan. 

a) Jelas ketika akad. 

b) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad. 

c) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, 

setengah dan lain-lain. 

d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang 

yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan 

mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad 

hanya sekedar pengganti biji. 

 



42 
 

5) Syarat alat bercocok tanam. 

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan 

maksud sebagai konsekuensi atas akad.Jika hanya bermaksud 

menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, muzāra‟ah 

dipandang rusak. 

Menurut ulama Ma>likiyah, syarat-syarat muzāra‟ah adalah: 

1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan 

benih. 

2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan 

penggarap. 

3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad. 

  Sedangkan ulama‟ Sha>fi’i>yah tidak mensyaratkan 

persamaan hasil yangdiperoleh oleh kedua aqid dalam muzāra‟ah  

yang mengikuti atau berkaitan dengan musaqah. Mereka 

berpendapat bahwa muzāra‟ah adalah pengelolaan tanah atas apa 

yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik 

tanah. 

  Sebagaimana ulama Sha>fi’i>yah  dan ulama H{anafi>yah juga 

tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang 

berakad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya, yaitu: 

1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam 

Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap. 
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2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian 

masing-masing. 

3) Mengetahui dengan jelas benih.
73

 

Sedangkan adapun ketentuan muzāra‟ah sebagai berikut:  

1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap 

kepada pihak yang akan menggarap. 

2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia 

menggarap lahan yang diterimanya. 

3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan 

bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. 

4) Akad  muzāra‟ah  dapat dilakukan secara mutlak dan/atau 

terbatas. 

5) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzāra‟ahterbatas harus 

dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh 

penggarap. 

6) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam 

dalam akad muzāra‟ah mutlak. 

7) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan 

kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan 

untuk mengatasinya menjelang musim tanam. 

8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada 

pemilik lahan dalam akad muzāra‟ah mutlak. 
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9) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh 

masing-masing pihak. 

10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad  

muzarā‟ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. 

11) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang 

melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik 

lahan. 

12) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan 

dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah 

dilakukan penggarap. 

13) Penggarap berhak melanjutkan akad  muzāra‟ah jika 

tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah 

meninggal dunia. 

14) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama 

muzāra‟ah yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum 

tanaman pihak penggarap bisa dipanen. 

15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan 

bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa 

dipanen. 
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16) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau 

membatalkan akad muzāra‟ahyang dilakukan oleh pihak yang 

meninggal.
74

 

 

B. Bagi Hasil dalam Muzāra’ah 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolan tanah dengan upahnya 

sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.  Pembagian bagi 

hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik 

tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, 

bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha 

pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah 

pihak.
75

 

Dalam akad muzāra‟ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti 

setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.Hal itu 

harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya.Karena 

masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang 

menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya.Pembagian hasil harus 

sesuai dengan kesepakatan keduanya. 

Mengenai bagi hasil ini Ibn Abi> S}a’ibah menyebutkan dengan sanad 

yang maushul dari Abu> Kha>lid Al-Ah}ma>r, dari Yahya> ibn Sa’i>d: 
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َرَت اَنَّن ُعَ  ََاْجَلى اَْ َ  ََنْ َاِن َ اْل َ ُ ْ ِد َ ال َّنَلَ ى    َ َعا َمَ  ،ى بَ َ ا َض اَْرِضِ ْم  َْ ُ ِمِ مْ  ْش َرَت
  َرَت ِاْن َجا، لُّث َرَت ُث ُعَ  َال َّناَس ِاْن ُ ْم َجاُء ا بِاْلبَ َقِ  َ اْلَِْدْ ِد ِمْن ِعْ ِد ِ ْم  َ َلُ ْم الث َُّلثَا ِن َ ِلُعَ َ  ا

َ  َعا َمَ  ِ  ال َّنْ ِ  َعَلى أَنَّن ََلُْم اْْلُُ َس َ َلُه اْلَبا ، ُعَ َ  بِا ْلَبْ رِِمْن ِعْ ِدِا  َ َلُه اللَّنْط ُ 
.  َ َعَ َلُ ْم ِ  اْلَ ْ ِم َعَلى اَنَّن ََلُُم الث ُّلُثَاَ َلُه الث ُّلُثَاِن ،ِقى

 

“Bahwa Umar mengusir penduduk Najran serta orang-orang Yahudi dan 

Nasrani, dia membeli lahan dan anggur mereka. Lalu Umar mempekerjakan 

orang-orang. Apabila mereka menyiapkan sapi dan besi, maka bagi mereka ⅔ 

dan Umar mendapatkan ⅓. Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya 

sendiri, maka baginya ½,Dia mempekerjakan mereka pada tanaman kurma 

dan bagi mereka 1/5 bagian dan sisanya untuk Umar. Dia mempekerjakan 

mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat ⅓ dan Umar 

mendapat ⅔.”
76

 

 

Al-Baih}aqi> meriwayatkan melalui jalur Isma>’i>l ibn Abu> H}aki>m dari 

‘Umar ibn‘Abdal-‘Azi>z, dia berkata, “Ketika „Umar menjabat sebagai khalifah, 

maka dia mengeluarkan (mengusir) penduduk Najran, penduduk Fadak, dan 

Taima‟, dan penduduk Khaibar. Dia membeli harta tidak bergerak milik 

mereka serta harta-harta mereka. Kemudian, mempekerjakan Ya’la>ibn 

Maniyyah dan memberikan lahan dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) 

dari Umar, maka mereka berhak mendapat  dan  Umar mendapat ⅔. Apabila 

semuanya dari mereka, maka mereka mendapat separuh dan Umar pun 

separuh. Dia memberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar 

mendapatkan ⅔ dan mereka ⅓.” Riwayat ini juga termasuk mursal, maka 

masing-masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.
77

 

Berdasarkan  h}adi>thdiatas pembagian hasil muzāra‟ah mengarah kepada 

ketentuan-ketentuan berikut: 
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1. Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka ⅔ bagian dari hasil 

panen diberikan ke pemilik tanah dan ⅓ bagian untuk penggarap lahan. 

2. Apabila bibit dan alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, 

maka ½ bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan ½ bagian untuk 

penggarap lahan. 

3. Jika bibit dari pemilik tanah dan pemilik tanah membantu menggarap lahan 

maka pemilik tanah mendapatkan bagian ⅔ dan ⅓ bagian untuk penggarap 

lahan. 

4. Bagian antara pemilik tanah dan penggarap adalah dari satu jenis barang 

yang sama, karena diambilkan dari hasil panen dari lahan yang dikerjakan 

pekerja. 

Pembagian hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang 

berkembang di masyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih 

rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak 

penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai 

ketergantungan kepada pemilik tanah karena masih butuhnya tambahan 

pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini, hal seperti itu tentunya sangat 

tidak memungkinkan sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan 

kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, kemungkinan besar 

pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia berada dalam posisi yang lemah 

karena sangat bergantung kepada pemilik tanah.
78
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Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam 

ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk yang rinci secara tekstual, 

baik dalam ketentuan al-Qur‟an dan sunnah.  Maksudnya, tidak ditentukan 

bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing 

pihak (penggarap dan pemilik tanah). Hanya saja dalam hukum Islam, akad 

yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha‟an dari 

masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama 

ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus 

berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang 

melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk 

memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, 

sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian 

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap 

perjanjian ini. Maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak 

mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik 

perjanjian, seperti dalam pembagian hasil. Apabila terdapat kesamaran di 

dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu 

pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari 

perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan 

dalam muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), sebab boleh 

jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian 

hasil penggarapan. 
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Secara umum dalam ketentuan al-Qur‟an yang ada keterkaitan dengan 

penentuan bagi hasil atas kerja penggarap dapat dijumpai dalam surat al- Nahl 

ayat 90, yakni: 

                         

        

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
79

 
 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi 

pekerjaan (pemilik lahan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan 

kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat ini adalah tenaga kerja, 

sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari pengelola, jika bukan 

karena jerih payah pekerja, tidak mungkin usaha pemilik dapat berhasil.
80

 Hal 

ini karena pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pengelolaan 

lahan pemiliknya. Maka dari itu, pemilik tanah berkewajiban untuk 

memberikan bagi hasil yang layak.Sesuai dengan ketentuan syara‟ bahwasanya 

kerjasama juga mengandung unsur ta‟awun yakni mendatangkan kemaslahatan 

dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani, sehingga tidak ada salahnya 

adanya kerjasama ini apabila sudah saling sepakat. 

Ayat tersebut juga dapat ditarik pengertian bahwa pemilik tanah 

dilarang Allah untuk berbuat keji, melakukan penindasan dan harus ingat 
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bahwa do‟a orang yang teraniaya sangat diperhatikan Allah SWT. Di samping 

itu Rasulullah SAW  juga memberikan ancaman, yang mana beliau 

mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugatnya di hari akhir 

kelak, salah satunya di antaranya ialah majikan yang tidak membarikan hak 

pekerja sebagaimana layaknya, padahal si pekerja telah memenuhi 

kewajibanya sebagaimana mestinya.
81

 

Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: 

1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika 

akad). 

2. Hasil dari milik bersama. 

3. Bagian antara ‘a>mil dan ma>lik adalah dari satu jenis barang yang sama 

misalnya dari kapas, bila ma>lik bagiannya padi kemudian ‘a>mil bagiannya 

singkong maka hal ini tidak sah. 

4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. 

5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
82

 

Dalam akad muzāra‟ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti 

setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.Hal itu 

harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya.Karena 

masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang 

menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya.Pembagian hasil harus 

sesuai dengan kesepakatan keduanya. 

Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu: 
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1. Tanah tersebut dapat ditanami. 

2. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. 

3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah 

dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya. 

Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah: 

1. Waktunya telah ditentukan. 

2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti 

menanam padi waktunya kurang 4 bulan (tergantung teknologi yang 

dipakainya, termasuk kebiasaan setempat). 

3. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut 

kebiasaan. 

Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzāra‟ahdisyaratkan berupa 

hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.
83
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  BAB III 

PRAKTEK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA 

WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

 

1. Sejarah Kerjasama Pengelolaan Lahan Hutan 

Bermula dari beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu secara 

liar (Ilegal Loging) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga 

mayoritas dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi 

rerumputan. Sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan hutan yang 

ditanami  pohon jati. Karena dari pihak perhutani kewalahan dalam 

pengelolaan dan pemantauan lahan hutan  tersebut, kemudian lambat 

laun perhutani berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan 

masyarakat agar lahan tidak menjadi kosong dan ada pihak yang 

merawatnya.
84

 

Selanjutnya, pihak perhutani melakukan musyawarah dengan 

beberapa warga yang tinggal di sekitar lahan hutan untuk mengajak 

kerjasama mengelola lahan hutan di Desa Wonorejo. Untuk ukuran 

berapa luas lahan yang akan digarap tidak ada syarat tertentu hanya 

didasarkan kepada kemampuan penggarap lahan. Hal itu menyebabkan  

ada sebagian lahan hutan yang tidak terkelola oleh masyarakat, sehingga 

lambat laun ada masyarakat yang secara ilegal mengelola lahan tanpa 

                                                             
84

 Yono, Hasil Wawancara, 05 Agustus 2017. 

  



53 
 

melakukan izin dan  kerjasama dengan pihak perhutani.
85

  Padahal dalam 

suatu kerjasama adanya akad atau s}i>ghat} adalah suatu rukun yaang harus 

terpenuhi antara kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis. 

Agar kerjasama berjalan secara baik dan sah sesuai ajaran Islam. 

Dalam musyawarah tersebut pihak perhutani menghasilkan 

mufakat bahwa benih tanaman lahan hutan berasal dari perhutani, 

sementara pihak masyarakat yang merawat dan mengelola lahan untuk  

dijadikan sebagai area pertanian di sekitar pohon jati.  Kemudian mereka 

menanami tanaman yang tidak mengganggu tumbuhnya pohon jati yaitu 

jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai dan lain sebagainya. Hal ini 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena penghasilan 

bertambah. Akan tetapi mereka tetap harus menggarap lahan, menanami 

dan merawat pohon jati di lahan yang mereka garap. Dengan syarat, 

penggarap lahan menanami dan merawat pohon jati di lahan yang akan 

mereka garap. Ada banyak masyarakat  yang menerima tawaran dari 

perhutani terutama  masyarakat yang merasa ekonominya kurang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terjadilah kesepakatan antara 

pihak perhutani dan masyarakat.
86

 

Selama masa perawatan, akan diawasi oleh pihak perhutani. 

Apabila petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada pohon 

maka diberi peringatan oleh pihak perhutani atau izin untuk mengelola 

lahan tersebut akan dicabut. Apabila perusakan terjadi bukan karena 
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kesalahan dari pihak penggarap maka tanggungjawab risiko tetap 

dibebankan kepada pihak penggarap, agar para pengelola benar-benar 

bertanggungjawab dan sering memantau lahan yang di garapnya. Dalam 

hal ini, upah untuk petani yaitu berupa kompensasi untuk bercocok tanam 

di bawah pohon tegakan yang ditanamnya tersebut. Dan hasil dari 

pertanian tersebut 40% disetorkan kepada perhutani, sedangkan 60% 

hasil panennya dimiliki penggarap. Selain itu tidak terdapat bagi hasil 

untuk petani pada saat tebang pohon.
87

  

 

2. Keadaan Geografis 

Desa Wonorejo merupakan bagian dari wilayah paling selatan 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan luas wilayah 555,90 

Ha, yang mayoritas lahannya terdiri dari tanah sawah dan tanah hutan. 

Desa Wonorejo ini terdiri dari pemukiman penduduk 56,70 Ha, lahan 

persawahan 221,20 Ha, lahan tegalan 30 Ha, lahan kawasan hutan 248 

Ha. Berada diketinggian 96 MDL dari permukaan laut. Mengenai 

kesuburan tanah yaitu warna tanah hitam dan tekstur tanah lempung. 

Selain itu, mayoritas tanah kering baik pemukiman maupun ladang yakni 

60 Ha, karena mempunyai curah hujan kurang lebih 2.400 mm per 6 

bulan dengan suhu rata-rata 32
0 
C.

88
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Wilayah Desa Wonorejo terletak di dataran rendah serta 

mayoritas terletak di kawasan hutan. Hutan terdiri dari hutan produksi 

saja. Hutan produksi berfungsi sebagai pemasukan pemerintah dan 

masyarakat agar tanah hutan bisa dimanfaatkan.  Dari sini pohon-pohon 

yang sudah siap ditebang dilakukan penebangan kemudian dilakukan 

penanaman pohon kembali. Hutan produksi mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan, dari pohon tegakan yang ditanam oleh petani 

penggarap. 

Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar merupakan dataran 

kering persawahan dan hutan dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedunggalar Kecamatan 

Kedunggalar. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan Negara Kecamatan 

Jogorogo. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Katikan dan Desa Begal 

Kecamatan Kedunggalar. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar.
89

  

 

3.  Keadaan Penduduk 

Desa Wonorejo  merupakan desa yang mempunyai jumlah 

penduduk yang tidak terlalu padat, karena lebih luasnya lahan hutan dan 
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lahan sawah,  sehingga jumlah penduduk tidak terlalu padat. Berdasarkan 

data statistik tahun 2016  jumlah penduduk Desa Wonorejo yaitu 2.796 

orang terdiri dari laki-laki 1.327 jiwa dan perempuan 1.271 jiwa dengan 

jumlah Kepala Keluarga (KK) 827 KK. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL 3.1 

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

No. Usia Laki-laki Perempuan 

1 0-12 bulan 22 Orang 16 Orang 

2 1-5 tahun 103 Orang 89 Orang 

3 5-12 tahun 129 Orang 135 Orang 

4 12-18 tahun 80 Orang 85 Orang 

5 18-70 tahun 888 Orang 640 Orang 

6 >70 tahun 105 Orang 306 Orang 

 Jumlah 1.327 Orang 1.271 Orang 

 

 (Data statistik Desa Wonorejo tahun 2016)
90

 

 

4.  Keadaan Sosial Ekonomi 

Perekonomian merupakan hal yang  terpenting dalam kehidupan. 

Tingkat perekonomian di Desa Wonorejo ini tergolong menengah 

kebawah. Sesuai penjelasan bapak Hadi selaku perangkat desa,  beliau 
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berkata, “Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari 

hasil pertanian seperti: padi, jagung, ketela, kacang tanah dan lain 

sebagainya. Pemasaran hasil pertanian sebagian besar di jual langsung ke 

tengkulak, terkadang di jual ke konsumen atau ke pengecer, terkadang 

juga langsung ke pasar.”
91

 

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat 

yang tidak mempunyai lahan, mereka menggarap lahan milik perhutani 

dijadikan sebagai area pertanian, untuk menambah tingkat perekonomian 

mereka. Mereka menanam tanaman diantara sela-sela pohon jati  yang 

mereka tanam, namun tidak menanam tanaman yang dapat menghambat 

pertumbuhan pohon tegakan milik perhutani.
92

 

Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Wonorejo 

berbeda-beda. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS, 

pengusaha, petani, buruh tani, peternak, pedagang, tukang dan yang 

lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Wonorejo  

No. Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

1 Petani 1061 Orang 90 Orang 

2 Buruh Tani 973 Orang 450 Orang 

3 PNS 12 Orang 10 Orang 
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4 Penjahit -  2 Orang 

5 Peternak 15 Orang - 

6 Pengusaha 3 Orang - 

7 Tukang 5 Orang - 

8 Sopir 3 Orang - 

9 Pedagang 15 Orang 4 Orang 

 Jumlah 2.087 Orang 556 Orang 

 

(Data statistik Desa Wonorejo tahun 2016)
93

 

Dilihat dari data mata pencaharian penduduk Desa Wonorejo, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas penduduk memiliki pekerjaan. Adapun 

penduduknya paling banyak bekerja sebagai Petani dan Buruh tani, 

sehingga penghasilan penduduk tergolong menengah kebawah sehingga 

untuk menambah penghasilan mereka bekerjasama dengan pihak 

perhutani. 

 

5.  Keadaan Sosial Pendidikan 

Di Desa Wonorejo tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah, 

hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah dasar dan  

lulusan sekolah menengah pertama. Dengan kata lain, sumber daya 

manusianya masih kurang memadai. Meskipun sebagian penduduk ada 

yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Tetapi 
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sebagian besar dari mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan 

ke jenjang Sekolah Menengah Atas ataupun Perkuliahan, karena 

beberapa alasan yakni: 

a. Orang tua Tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi. 

b. Anak sudah malas dan lebih tergiur untuk segera mendapatkan uang 

dari jerih payah  sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. 

c. Terpengaruh lingkungan yang mayoritas lebih mementingkan bekerja 

dari pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
94

 

Adapun uraian data latar belakang pendidikan warga Desa 

Wonorejo sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Data Tingkat Pendidikan Desa Wonorejo 

No. Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Sedang Bersekolah 319 Orang  227 Orang 

2 Tamat SD  389 Orang 391 Orang 

3 Tamat SMP  267 Orang 272 Orang 

4 Tamat SMA 197 Orang 214 Orang 

5 Tamat Perguruan Tinggi 19 Orang  24 Orang 

 Jumlah  1.191 Orang 1.128 Orang 

 

(Data statistik Desa Wonorejo tahun 2016)
95
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6.  Keadaan Keagamaan 

 Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 7 orang 

beragama Kristen. Meskipun hanya minoritas saja yang berbeda 

keyakinan, namun mereka tetap rukun dalam bermasyarakat. Mengenai 

sarana ibadah sudah memadai. terdapat 7 masjid dan  17 mushola. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Data Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa 

Wonorejo 

No. Agama  Laki-laki Perempuan 

1 Islam  1.325 Orang 1.266 Orang 

2 Kristen 2 Orang 5 Orang 

3 Budha _ _ 

4 Hindu _ _ 

5 Katolik _ _ 

 Jumlah 1.327 Orang 1.271 Orang 

 

(Data statistik Desa Wonorejo tahun 2016)
96
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B. Pelaksanaan Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

 

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan 

hidupnya dari hasil pertanian, meskipun ada sebagian yang tidak 

menggantungkan dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka 

berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk 

digarap dengan luas bervariasi. Ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri 

untuk digarap itu yang disebut buruh tani, sehingga untuk mencukupi 

kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan 

untuk menggarap lahan mereka dengan imbalan bagi hasil. Ada juga mereka 

yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil 

panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan 

mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. 

Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak 

dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga orang lain yang 

menggarapnya dengan mendapat sebagian hasilnya.  

Seperti yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi terdapat beberapa kerjasama dalam hal pertanian seperti 

parohan sawah, sewa sawah atau penggarapan lahan hutan milik negara. 

Masyarakat yang mayoritas berekonomi menengah ke bawah  sehingga 

untuk memenuhi kebutuhannya mereka bekerja kepada orang yang 

dianggap membutuhkan pekerja.  

Dalam kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat sudah 

terjadi sekitar tahun 2002. Ketika beberapa tahun silam terjadi penebangan 
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hutan besar-besaran yakni illegal loging. Beberapa orang yang terletak di 

kawasan pinggir hutan memberanikan diri memanfaatkan lahan hutan 

dengan menanami rumput gajah di lahan hutan sebagai pakan ternak 

mereka. Lambat laun banyak masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan 

lahan dengan menanami ketela, kacang tanah dan jagung, sehingga bisa 

menambah penghasilan petani. Ketika itu belum ada legalitas dari pihak 

Perhutani. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Muhadi yaitu selaku 

penggarap lahan mengatakan, “Awal mulanya merasa takut memanfaatkan 

lahan hutan, karena ketika itu yang memanfaatkan lahan hutan baru 

beberapa orang, mereka menanaminya dengan tanaman rumput gajah. 

Seiring waktu, banyak masyarakat yang mengolah lahan hutan sebagai area 

pertanian karena selama bertahun-tahun tidak ada Mandor yang 

menegurnya.” 
97

  

 Setelah terjadinya illegal loging yang terjadi di Wonorejo, barulah 

ada pelaksanaan kerjasama antara masyarakat dengan perhutani, 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tamin selaku Mandor beliau 

mengatakan: 

Sekitar tahun 2000 terjadi pencurian kayu hutan secara besar-

besaran (illegal loging), sehingga dalam hal ini harus melibatkan 

masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan. Pada tahun 

2001 Perum Perhutani di bawah naungan BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) diberi kewenangan mengelola hutan khususnya di 

pulau Jawa dan Madura, sehingga merubah paradigma baru 

menciptakan sistem Pengelolaan Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan(LMDH).
98

Di mana segala pengelolaan hutan harus 

melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan atau masyarakat 
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yang peduli terhadap kawasan hutan  juga melibatkan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya termasuk Pemerintah Daerah, 

investor dan lain-lain.
99

 

 

Setelah adanya aturan itu para petanipun banyak yang berbondong-bondong 

mengikuti kerjasama tersebut, agar tidak ilegal apa yang mereka kerjakan. 

  Sebelum perjanjian dilaksanakan, pihak LMDH  melakukan 

musyawarah dengan masyarakat. Menindaklanjuti kerjasama tersebut dan 

diperoleh hasil bahwa masyarakat menyetujui praktek kerjasama dengan 

pihak perhutani. Dalam hal ini masyarakat melakukan kerjasama dengan 

pihak perhutani untuk menanami dan merawat pohon jati di lahan perhutani, 

sehingga mereka akan mendapatkan bagi hasil yakni diberi kompensasi 

lahan di bawah tanaman tegakan untuk ditanami jagung, kacang, ketela dan 

lain sebagainya, namun tidak ada perjanjian bagi hasil dari tanaman 

tegakan. Sesuai penjelasan Bapak Kasnu selaku ketua LMDH beliau 

mengatakan: 

Bapak Surat selaku Kepala Desa Wonorejo dan Bapak Tarkan 

selaku Camat Kecamatan Kedunggalar sudah mengadakan 

musyawarah dengan kami selaku mandor Perhutani, kami 

menyarankan mereka harus membuat suatu lembaga yang 

mengatasnamakan sebagai masyarakat pengelola hutan. Selain itu, 

dengan tujuan demi terwujudnya hutan lestari, masyarakat 

sejahtera. Di sini peran masyarakat sekitar hutan sangat dibutuhkan 

untuk menjaga dan melestarikan hutan. Diharapkan juga bisa 

menambah perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan 

kawasan hutan.  

 

Setelah adanya musyawarah tersebut, sehingga  dibentuklah suatu 

wadah atau lembaga yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan(LMDH) ”Reco Jati” yang bertempat di Dusun Recobanteng Desa 
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Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
100

 Sesuai dengan 

ungkapan ibu Siti selaku penggarap lahan mengatakan: 

Memang sebelum adanya musyawarah Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan ini orang-orang belum resmi dalam penggarapan lahan 

hutan, kemudian setelah adanya musyawarah antara masyarakat 

dan perhutani barulah kami resmi boleh menggarap tanpa rasa was-

was, ketika itu hanya perjanjian secara lisan tidak tertulis. 

Alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa menambah penghasilan 

untuk kebutuhan keluarga. 

 

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka 

dibuatlah akta Notaris pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) 

pada tanggal 18 Juli 2008 di Notaris Ngawi Ibu Sri Mulyono Hermawan, 

S.H. yang mana akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Ngawi dengan Nomor: 26/Pend. Lmb./2008/PN. Ngawi.
101

 

Selanjutnya, pihak LMDH mensyaratkan petani menyerahkan 

fotocopy KTP untuk pendataan. Maka, terjadilah kerjasama antara pihak 

perhutani dengan LMDH. Musyawarah ini juga membahas mengenai 

pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota), petani yang akan menggarap 

lahan harus memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) yang sebelumnya sudah 

mendapat persetujuan dari pihak LMDH. Sesuai penjelasan dari Bapak 

Suroto selaku sekretaris LMDH beliau mengatakan,”Kami adakan 

pembuatan KTA yang terdapat identitas petani, nama petak lahan yang 

digarap, luas lahan, dan jenis tanaman pokok, hal ini agar resmi 

keanggotaan masyarakat di LMDH ini.”  
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  Selain itu dicantumkan juga hak dan kewajiban anggota terkait 

pelaksanaan kerjasama dengan pihak Perhutani yakni sebagai berikut: 

1. Kewajiban Anggota 

a. Memelihara  

b. Mengelola 

c. Melestarikan dan mengamankan hutan 

d. Mentaati peraturan Lembaga dan aturan lain yang telah ditentukan 

2. Hak Anggota 

a. Mendapat perlakuan yang sama dalam pemanfaatan tanah kawasan 

hutan Negara yang dikelola oleh Perum perhutani. 

b. Mendapatkan hasil guna dari pemanfaatan tanah-tanah kawasan hutan 

Negara yang dikelola. 

c. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat atau 

pertemuan lain. 

d. Mengawasi kerja pengurus dan jalannya kegiatan perkumpulan. 

e. Memilih dan siap dipilih sebagai pengurus atau pengawas. 

f. Mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota).
102

 

Petani harus melakukan perpanjangan KTA setiap 5 tahun sekali. 

Ketika ada pergantian penggarapan, KTA penggarap lama ditarik dan 

diganti dengan KTA penggarap baru. Jika KTA tidak diperbarui maka 

petani tidak terdaftar sebagai penggarap lahan hutan. Namun kenyatannya 

pelaksanaan pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) tersebut tidak 
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terealisasi oleh pihak perhutani. Menurut penjelasan Bapak Suroto selaku  

sekretaris LMDH beliau mengatakan, “Karena saat itu kurang adanya dana, 

sehingga hanya adanya daftar keanggotaan para pengelola lahan saja kepada 

sekretaris LMDH.” Akan tetapi, dalam hal ini  dari pihak perhutani tidak 

ada tindak lanjut untuk memberi peringatan, sehingga para petani masih 

terus melaksanakan penggarapan lahan sampai sekarang. Bahkan, ada 

beberapa petani yang diketahui menggarap lahan tanpa daftar keanggotaan 

sebelumnya.
103

 

Di lain waktu, agar pelaksanaan pengelolaan lahan hutan dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan pihak Perhutani, maka mereka mengadakan 

pertemuan lagi dengan masyarakat untuk memberi pengarahan mulai dari 

penanaman dan perawatan. Sesuai dengan penjelasan Bapak Parni selaku 

penggarap lahan mengatakan: 

Ketika itu, pada musim kemarau petani mencangkul tanah supaya 

menjadi gembur. Pada musim penghujan saatnya bibit pohon 

ditanam. Dilakukan pemupukan selama dua kali, di awal musim 

penghujan dan di akhir musim penghujan. Hal itu dilakukan selama 

dua tahun. Selebihnya, kami hanya melakukan perawatan pohon 

seperti memangkas atau menyiangi ranting-ranting kecil dan 

membersihkan semak-semak yang tumbuh di sekitar pohon 

tegakan, hal ini supaya pohon tegakan tumbuh dengan baik. Jadi, 

kewajiban kami hanya menanam dan merawat pohon yang telah 

ditentukan oleh Pihak Perhutani di area lahan yang akan kami 

garap. Sementara, bibit dan pupuk disediakan oleh Pihak Perhutani. 

Mereka diberi kompensasi boleh menanam tanaman yang tidak 

menghambat pertumbuhan pohon tegakan seperti jagung, kacang 

tanah, kedelai, kentang dan lain sebagainya sebagai bagi hasil atas 

perawatan lahan.
104
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Mengenai jangka waktu kerjasama, berlaku secara berkelanjutan 

dan akan diperbarui setiap 10 tahun sekali. Perjanjian ini akan dievaluasi 

oleh pihak Perhutani setiap dua tahun sekali dan bila salah satu pihak 

melanggar kesepakatan maka dapat dikenakan sanksi. Jika jangka waktu 

tersebut berakhir, dapat diadakan perjanjian kembali sesuai dengan 

kesepakatan para pihak. Sampai sekarang sudah terjadi evaluasi 

pembaharuan keanggotaan pengelolaan lahan hutan pada tahun 2012 

kemarin.  Sehingga, diketahui bahwa ada banyak perubahan keanggotaan, 

karena anggota sebelumnya ternyata ada yang berhenti mengelola lahan, ada 

yang di lanjutkan oleh anaknya, ada yang di berikan kepada orang lain
105

. 

Adapun alasan para penggarap yang berhenti menggarap yaitu: 

1. Mereka yang berhenti menggarap lahan dalam hal ini ada beberapa 

alasan yakni: 

a. Usia yang sudah tua sehingga sudah tidak mampu mengelola lahan 

hutan lagi. 

b. Sudah cukupnya perekonomian sehingga tidak perlu tambahan dari 

pengelolaan lahan hutan. 

c. Sudah malas untuk mengelola lahan hutan lagi karena di lihat kurang 

adanya pemantauan dari pihak perhutani yang sesuai musyawarah di 

awal kesepakatan.  
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2. Dilanjutkan oleh anaknya 

Karena sudah tua usianya atau orang tua sudah meninggal untuk 

mengelola lahan hutan maka di lanjutkan kepada anaknya, sehingga hasil 

dari kompensasi penggarapan lahan tetap kembali kepada keluarga 

mereka.   

3. Diberikan kepada orang lain 

Karena sudah tidak mampu lagi untuk menggarap dan di lihat 

perekonomian keluarga dan anak turunnya sudah tercukupi, maka 

diberikan penggarapan lahannya kepada orang lain yang dirasa 

perekonomiannya masih kurang dan orang tersebut mau untuk 

menggarapnya.
106

 

Terkait kompensasi lahan di antara sela-sela tanaman tegakan 

sebagai bagi hasil, petani boleh menanami jenis tanaman pertanian apapun 

sepanjang tidak mengganggu tanaman pokok perhutani, seperti jagung, 

ketela, kacang tanah, kedelai, kentang, dan lain sebagainya. Tetapi pada 

kenyataanya, petani lebih fokus pada pertanian mereka dan mengabaikan 

kewajiban merawat pohon. Berdasarkan keterangan dari Bapak Tamin selaku 

Mandor Perhutani beliau mengatakan,”Banyak dari mandor yang 

menemukan pengrusakan terhadap pohon misalnya akar pohon dipotong, 

pohon ditebang dengan tujuan pohon tidak cepat tumbuh. Ketika ditanya, 

petani penggarap mengatakan jika pohon cepat tumbuh lahan disekitar akan 
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teduh sehingga tanaman pertanian di bawah pohon tegakan tidak 

berkembang maksimal karena tidak mendapat sinar matahari langsung.” 
107

 

Bapak Agung selaku Mandor Perhutani membenarkan adanya 

petani penggarap yang  tidak patuh. Beliau menemukan ada petani yang 

menanam padi di bawah pohon tegakan. Sehingga ada sebagian pohon 

tegakan yang di tebang agar padi yang mereka tanam dapat tumbuh secara 

baik. Pihak Mandor sendiri sudah memperingatkan dan jika diketahui terjadi  

pelanggaran lagi, maka petani penggarap akan dikenakan sanksi yaitu hak 

untuk mengolah lahan dicabut. Mereka juga diharuskan untuk menanami 

kembali pohon yang telah di tebang. 
108

 

Berdasarkan pengamatan penulis, pohon-pohon di area hutan yang 

diolah oleh pihak Perhutani sendiri terlihat tumbuh subur, jarak tanam dekat 

dan lebih besar dibanding pohon-pohon di area hutan yang diolah oleh 

petani penggarap. Berdasarkan pengakuan dari Ibu Muti‟ah selaku 

penggarap, menurutnya:  

Petani penggarap memang ada yang melakukan kecurangan karena 

kurangnya pengawasan dari pihak mandor. Banyak petani yang 

mengambil ranting-ranting bahkan menebang kayunya untuk kayu 

bakar atau bahan bangunan. Mengenai jarak tanam pohon tidak 

sesuai aturan yaitu sekitar 3-4 meter antar pohon. Petani melakukan 

dengan kemauan sendiri, hal ini bisa terjadi karena kurangnya 

pengawasan dari pihak Mandor saat awal masa tanam.
109

 

 

Dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo 

sebagai pemilik lahan yaitu pihak Perhutani dan selaku penggarap lahan dari 
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masyarakat sekitar telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak 

mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban, bagi hasil dan lain-lain. Hal itu 

telah dibuat dan disetujui bersama, yang telah dituangkan dalam Akta 

Notaris agar resmi kelembagaannya. Adapun isi dari Akta Notaris tersebut 

di antaranya maksud dan tujuan lembaga, kegiatan yang dilakukan, 

kepengurusan lembaga, dll.  Begitulah kesepakatan kerjasama penggarapan 

lahan hutan milik Perhutani di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi.  

 

C. Sistem Bagi Hasil dari Pihak Perhutani Terhadap Penggarap Lahan di 

Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

 

  Sistem pengupahan bagi petani yaitu berupa kompensasi lahan 

dibawah tanaman tegakan. Petani boleh menanami tanaman pertanian 

menurut kemauan mereka. Tanaman yang dimaksud bisa tanaman pangan, 

tanaman perkebunan, atau tanaman lainnya yang ditanam pada lahan, 

sepanjang tidak mengganggu tanaman pokok Perhutani, seperti kacang 

tanah, jagung, ketela dan lain sebagainya.  seperti yang dikatakan bapak 

Agung selaku penggarap,”Memang dalam kesepakatan awal diperbolehkan 

menanami tanaman pertanian di sela-sela pohon tegakan, hal ini sebagai 

bagi hasil dari kerjasama ini.” 
110

 

Pada tahun 2012 anggota Paguyuban LMDH se Wilayah Ngawi 

dan KPH Madiun telah bermufakat mengambil keputusan tentang 

pelaksanaan bagi hasil produksi tanaman yang ditanam oleh penggarap 
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dibawah tegakan tanaman utama. Adapun butir-butir  kesepakatannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembagian hasil, berdasarkan hasil bersih dengan perincian: 

- Untuk Penggarap   : 60% 

- Untuk Perhutani  : 40 % 

2. Dari bagian Perhutani (40%) dijadikan (100%) akan didistribusikan 

masing-masing untuk: 

- Kelompok kerja LMDH   : 30% 

- LMDH                            : 20% 

- Kas Desa                : 10% 

- Koordinator Lapangan  : 15% 

- BKPH               : 25% 

3. Teknis Pelaksanaan Bagi Hasil diserahkan kepada masing-masing 

lembaga dengan tetap memperhitungkan kondisi wilayah setempat. 

4. Apabila dalam keputusan ini terdapat kekurangan maka masing-masing 

LMDH dapat memperbaiki, dengan tetap mengacu pada peraturan yang 

berlaku.
111

 

Bagi hasil untuk tanaman yang ditanam petani di bawah tanaman 

tegakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat LMDH dengan KPH Madiun. Berdasarkan pengakuan dari 

Bapak Sono, dia mengatakan, ”Adanya pembagian hasil terhadap hasil 

panen hanya terjadi di awal pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan. 
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Kira-kira 5 kali, setelah itu tidak ada lagi pembagian hasil terhadap hasil 

panennya.   Hasil panen jagungnya dibawah tanaman tegakan pada tahun 

ini perkiraan mencapai 1 Kwintal.”
112

 Sama halnya dengan pernyataan 

Ibu Siti dia mengatakan: 

Saya selama ini tidak mengetahui adanya bagi hasil karena semua 

hasil panen di bawah tanaman tegakan adalah sepenuhnya milik 

petani. Saya menggarap lahan baru 5 tahun dan selama itu pihak 

Perhutani maupun LMDH  tidak ada yang minta bagi hasil dari 

hasil panennya. Kalaupun pihak LMDH meminta bagi hasil dari 

hasil bersih panen, saya tidak menyetujuinya karena hasil bersih 

panen itu dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
113

 

 

Menurut Bapak Sono terkait bagi hasil dari tanaman pokok 

Perhutani yang ditanam dan dirawat oleh Pesanggem (petani penggarap) 

itu tidak ada dalam perjanjian awal yang dilakukan pada saat akad 

kerjasama dilakukan ketika itu. Seperti yang dikatakan Bapak Parni 

selaku penggarap lahan,” Dari awal akad memang tidak pernah ada 

perjanjian bagi hasil dari pohon Jati, padahal selama ini petani sudah 

berusaha merawat tanaman pohon jati tersebut agar berkembang baik,  

namun kami pernah ada isu akan adanya bagi hasil dari tanaman pokok 

jati dari perhutani ketika tebang pohon atau panen terjadi, tapi tidak tau 

kapan itu terjadi.” 
114

  

Untuk umur pohon jati sekitar 40 tahun, baru bisa panen. 

Dilakukan penebangan per area pohon yang sudah siap ditebang. Dari 

keterangan Bapak Kasnu ketua LMDH, beliau mengatakan, “Memang 
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belum pernah diadakan akad bagi hasil tanaman pokok setelah perjanjian 

kerjasama karena perjanjian baru dimulai tahun 2002, karena di pandang 

masih lamanya panen tanaman pokok perhutani. Akan tetapi, sudah ada 

rencana dalam  ketentuan membagi hasil kayu yang telah disepakati, 

meskipun belum ada konfirmasi kepada para penggarap.”  

 Meskipun tidak terjadi ketika pelaksanaan bagi hasil dari 

tanaman pokok ketika kerjasama di awal akad, namun sudah ada rencana 

bagi hasil dari tanaman pokok yaitu: 

1. Bagi hasil  pertama berupa penjarangan pohon atau penebangan pohon 

yang saling berdekatan  sebesar 100% (seratus persen) diberikan 

kepada anggota LMDH. 

2. Bagi hasil lanjutan yakni  tebangan habis pohon tegakan berupa uang 

diberikan 25% (dua puluh lima persen) setelah kayu diterima dan 

terjual di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).
115

 

Penjarangan pohon tegakan dilaksanakan agar mengurangi jumlah 

batang pohon untuk mengatur kembali ruang tumbuh pohon agar pohon 

lebih meningkat kesehatannya. Hal ini dapat memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pohon tegakan, sehingga dapat 

memberikan kualitas kayu yang tinggi dan dapat memberikan 

penghasilan yang tinggi pula. 

Bapak Kasnu selaku ketua LMDH juga menjelaskan,”Perkiraan 

bagi hasil akan dilakukan pada tahun 2044. Penerimaan uang bagi hasil 
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petani dilakukan setahun setelah penebangan kayu. Jika petani penggarap 

lahan ada yang sudah meninggal maka bagi hasil diberikan kepada ahli 

warisnya.”
116

 Akan tetapi, para petani menganggap bagi hasil ini tidak 

ada, karena dirasa rentang waktu yang begitu lama dan mereka belum 

tentu bisa merasankannya.
117
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN 

LAHAN HUTAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN 

KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerjasama 

Penggarapan Lahan Hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi  

 

Pemerintah mempunyai kekuasaan sangat besar untuk mengatur 

hutan. Pemerintah juga harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat yaitu 

dengan cara membagi-bagikan kekayaan alam kepada mereka yang 

membutuhkannya secara adil, bukan menguasai untuk kepentingan 

pribadinya. Parameternya bukan siapa yang jauh atau dekat, tetapi  

merekalah yang lebih butuh dan mampu mengelola sumber daya alam. 

Sehingga cita-cita dan tujuan kemaslahatan umum benar-benar terwujud 

nyata. Sesuai dengan kaidah Fiqh:  

 ُتَل ُّ ُف ْاِْل َما ِم َعَلى ال َّن ِع َّنِة َم ُ ْ ٌط بِا ْلَ ْلَلَ ة

“Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan   

pertimbangan kemaslahatan.”
118

 

 

Karena itu, sepatutnya pemerintah lebih selektif untuk menentukan 

pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan. Jika dalam pelaksanaannya, 

pihak tersebut melakukan pelanggaran, misalnya merusak hutan maka 

pemerintah berhak menegasi ataupun mencabut izinnya. Sebagaimana yang 

dilakukan Khalifah Umar kepada Bilal Bin Harits yang tidak mampu 
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mengelola dengan baik lahan yang telah diberikan oleh Rasul, maka 

Rasulullahpun mengambil kembali lahan beliau.
119

 

Sama halnya dengan kerjasama penggarapan lahan hutan milik 

Perhutani di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

Pihak Perhutani memberi izin masyarakat untuk bersama-sama mengelola 

lahan hutan sebagaimana dalam rangka menciptakan sistem Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diumumkan pada tahun 2001. 

Memiliki tujuan yaitu melestarikan hutan berarti ikut meningkatkan 

pendapatan negara melalui BUMN Perum Perhutani. Selain itu, menjaga 

keamanan hutan agar terlindungi, sekaligus  mensejahterakan masyarakat 

dengan pemanfaatan lahan dibawah tanaman tegakan seperti menanami 

dengan tanaman pertanian, atau tanaman lainnya, yang penting tidak 

merusak tanaman tegakan. 

Kerjasama pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Wonorejo 

dalam teori muamalah dikenal istilah muzāra‟ah, yaitu bentuk kerjasama 

pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana 

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari 

hasil panen sesuai kesepakatan. Sedangkan modal yaitu benih, pupuk dan 

biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.
120

  

Kerjasama muzāra‟ah ini dapat menjadikan rasa tolong-menolong, 

saling memperdulikan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
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Sehingga hidup rukun, damai dan sejahtera antar sesama. Tetapi, pedoman 

dan tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak 

terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi 

dan hubungan sesama manusia.  

Dalam pelaksanaan akad muzāra‟ah yang terjadi Di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi bertujuan untuk 

saling membantu antara masyarakat dengan pemilik tanah yaitu pihak 

Perhutani (Pemerintah). Pemilik tanah tidak mampu untuk mengelola lahan 

hutan yang luas, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian 

atau lahan mereka tidak luas, namun mereka bisa mengelola lahan dengan 

menanam dan merawat pohon sesuai ketentuan dari pihak Perhutani. Oleh 

sebab itu, wajar apabila antara pihak Perhutani bekerjasama dengan petani 

penggarap, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk akad 

kerjasama yang diperintahkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-

Ma>idah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut: 

 َ ت َّنُق ا ااَ ۚ  تَ َعا َ نُ ْ ا َعَلى اْْلِ ْثِْ  اَْلُعْدَ اِن ْلَ   َ ۖ  َ تَ َعا َ نُ ْ اَعَلى الِبِّش َ الت َّنْقَ ى 
 ◌ِانَّن ااَ َشِدْ ُد اْلِعَقاِب ۖ  

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

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

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)
122
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Selain itu, secara khusus dapat dipahami dari ḥādith Nabi dari 

Ibnu „Umar yang berbunyi: 

ُ َ ا اَنَّن َرُسْ ُل ااُ َعَلْ ِه َ َسلَّنَم َعا َمَ  َأْ َ  َخْ بَ َ  ِبَلْطٍ   َعْن اِْبِن ُعَ َ  َرِضَى اااُ َع  ْ
َ ا ِمْن َ ٍَ  أَْ  َ رٍْع ُمتَ َ ٌق َعَلْ هِ  َ ِ  رَِ ا َِة ََلَُ ا َ َس َ لُْ ُا  ُ َق ِّش ُ ْم ِ َا َعَلى .َما َِيْ ُُج ِم  ْ

ُ ْم ِ َا  ََلُْم ِنْلُ  الَثَ  ِ َ َقَ  ََلُْم َرُسْ ُل ااُ َعَلْ ِه َ َسلَّنَم نُِق ُّ  اَْن َ ْ ُ ْ ا َعَ َلَ ا َ 
اَنَّن َرُسْ ُل ااُ َعَلْ ِه . َ ِلُ ْسِلمِ .َعَلى َ ِلَ  َماِشْ َن، َ َق ُّْ اِ َاَاتَّن َأْج َ ُ ْم ُعَ  ُ 

اَْرَضَ ا َعَلى َأْن  َ ْعَتِ ُلْ ا َ ا ِمْن اَْمَ ا   َ  َ َسلَّنَم َدَ َع ِاََل  َ ُ ْ ِدَخْ بَ َ  َ َْ  َخْ بَ  َ 
.َ ََلُْم َشْطَ  َ ََ  َ ا.َلِِمْ   

   
“Dari Ibnu Umar r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW 

mempekerjakan orang-orang Khaibar dengan upah separuh dari hasil 

buah-buahan atau tanaman. Mutafaq „alaih. Dan dalam suatu riwayat bagi 

keduanya: lalu mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau 

menetapkan mereka pada pekerjaan itu dengan syarat mereka memenuhi 

tugasnya dan bagi mereka separuh dari hasil kurma. Lalu Rasulullah SAW 

bersabda kepada mereka, kami tetapkan kamu sekalian bagi pekerjaan itu 

selama kamu mau. Lalu mereka tetap menggaraptanah itu hingga Umar r.a 

mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW 

menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan 

syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi 

mereka separuh dari hasil buahnya.
123

 

 

Dari ḥādith di atas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan 

sahnya paruhan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Namun, 

menurut jumhur ulama tidak boleh paruhan kebun kecuali dalam masa yang 

terbatas. Disamping itu ḥādith tersebut juga mengisahkan penduduk Khaibar 

tentang kerjasama pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan 

upah sebagian hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya 

                                                             
123  Al- Ima>m Abi >‘Abdilla>h Muh}ammad Ibn  Isma‘i>l Ibn  Ibra>hi>m al- Bukha>ri>, S}ah}ih} Al- 

Bukha>ri>, Kitab al- Muza>ra‘ah, Bab al-Muza>ra‘ah Bishatr{i wa Nahwihi (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 

137. 
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Rasulullah SAW telah mempekerjakan orang-orang Khaibar untuk itu dan 

tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah 

wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan 

sampai masa pada Khulafaur Rasyidin. Sehingga hal ini bukan sistem upah 

mengupah, akan tetapi sistem kerjasama. 

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi diperbolehkan melakukan akad 

perjanjian muzāra‟ah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

bersama dan adanya unsur tolong-menolong sehingga saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak.  

Teori muzāra‟ah mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan 

wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan 

dalam bab II. Di dalam kerjasama penggarapan lahan hutan ini menurut 

analisa penulis dari segi rukun akad muzāra‟ah sudah sah,  karena adanya 

„aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pihak Perhutani selaku 

pemilik tanah  dan masyarakat Desa Wonorejo selaku penggarap/pekerja. 

Adanya obyek transaksi, yaitu pohon jati yang ditanam oleh petani 

penggarap. Adanya sighat akad, secara sederhana dapat dilakukan cukup 

dengan lisan atau isyarat saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam 

surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil 

(persentase kerjasama).
124

 Sedangkan s}ighat yang dilakukan antara pihak 

masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Wonorejo, yaitu perjanjian  

                                                             
124 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 275. 
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secara lisan yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Barulah 

kemudian dibuat Akta Notaris agar kelembagaan tersebut resmi diakui 

pemerintah.  

Mengenai syarat akad muzāra‟ah dalam hal „aqidain yaitu kedua 

belah pihak antara perhutani dan penggarab baligh dan berakal. Syarat 

tanaman jelas, berupa pohon jati dan dari pihak Perhutani diserahkan kepada 

petani penggarap. Syarat tanah memungkinkan untuk digarap, bahkan bisa 

dikatakan lahan hutan itu subur. Dalam hal batas waktu jelas yaitu selama 

10 tahun dan jika jangka waktu itu berakhir, dapat diadakan perjanjian 

kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak, meskipun dalam hal jangka 

waktu ini sampai sekarang, pada kenyataannya tidak ada tindakan tegas 

ataupun peringatan untuk mencabut dari perhutani kepada para penggarap 

yang telah menggarap lebih dari 10 tahun. 

Dari pemaparan diatas, adapun analisa penulis mengenai kerjasama 

penggarapan lahan hutan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ini adalah sah karena 

sudah memenuhi rukun dan syarat akad muzāra‟ah, sebagaimana yang 

ditetapkan dalam hukum Islam yakni adanya „aqidain, s}ighat, dan benda 

yang diakadkan. 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pihak 

Perhutani Dengan Pihak Penggarap Lahan di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi  

 

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum 

bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, 
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sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah 

dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur 

masyarakatnya yang berbeda. Dengan demikian, Al-Qur‟an memberikan 

kesempatan kepada umat Islam untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak. Adapun dalil 

yang dipakai untuk melakukan bagi hasil adalah QS. Al-Maidah ayat 2. 

yang berbunyi: 

 َ ت َّنُق ا ااَ ۚ  تَ َعا َ نُ ْ ا َعَلى اْْلِ ْثِْ  اَْلُعْدَ اِن ْلَ   َ ۖ  َ تَ َعا َ نُ ْ اَعَلى الِبِّش َ الت َّنْقَ ى 
 ◌ِانَّن ااَ َشِدْ ُد اْلِعَقاِب ۖ  

 

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

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

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)
126

 

 

Sedangkan dalil yang bersumber dari ḥādith menerangkan secara 

praktek yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat sesudah 

beliau wafat. Namun demikian, dapat dijadikan untuk umat Islam masa 

sesudahnya, akan kebolehan bagi hasil. Dan telah lama ada praktek nyata 

dari Rasulullah SAW dan para sahabat, maka dengan mudah kita dapat 

mengambil pegangan. Adapun praktek tersebut dapat dilihat dalam suatu 

ḥādith sebagai berikut: 

                                                             
125 Al-Qur‟an, 5:2.   
126 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul „Ali 

Art, 2004), 431. 
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اَْرَضَ ا َعَلى َأْن   َ  اَنَّن َرُسْ ُل ااُ َعَلْ ِه َ َسلَّنَم َدَ َع ِاََل  َ ُ ْ ِدَخْ بَ َ  َ َْ  َخْ بَ  َ 

َ ََلُْم َشْطَ  َ ََ  َ ا. َ ْعَتِ ُلْ ا َ ا ِمْن اَْمَ ا َلِِمْ   

  
“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada Yahudi Khaibar 

pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan 

biaya mereka sendiri dan bagi mereka separuh dari hasil buahnya.”
127

  

 

Praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, petani penggarap mendapatkan 

kompensasi lahan diantara sela-sela tanaman pokok Perhutani. Sehingga, 

bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman pertanian, seperti 

jagung, kacang tanah, ketela, dan lain sebagainya. Para petani menyebutnya 

dengan upah.  

Menurut analisa penulis,mengenai upah berupa kompensasi lahan 

tetap sah, karena  pada dasarnya kerjasama ini mengandung unsur ta‟awun 

yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi 

petani. Selain itu, dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridha, 

tidak mengandung unsur-unsur paksaan. Akan tetapi sudah sangat 

berterimakasih masih dapat menggarap lahan tersebut, sehingga dapat 

menambah penghasilan para penggarap. Bagi hasil yang disepakati di awal 

akad dari sela-sela tanaman tegakan yakni untuk penggarap 60% dan untuk 

Perhutani 40% dari hasil bersih panen di sela-sela tanaman tegakan. 

                                                             
127 Al- Ima>m Abi >‘Abdilla>h Muh}ammad Ibn  Isma‘i>l Ibn  Ibra>hi>m al- Bukha>ri>, S}ah}ih} Al- 

Bukha>ri>, Kitab al- Muza>ra‘ah, Bab al-Muza>ra‘ah Bishatr{i wa Nahwihi (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 

137. 
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Terkait bagi hasil dari tanaman tegakan dalam akad muzāra‟ah ini, 

menurut analisa penulis tidak sah karena dalam isi perjanjian tersebut tidak  

jelas dan tidak  terang,  mengandung unsur kesamaran  yang tersembunyi di 

balik perjanjian, seperti dalam pembagian hasil. Karena  terdapat kesamaran 

di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah 

satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat 

dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini 

diharamkan dalam muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), 

sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan 

dalam pembagian hasil penggarapan. Meskipun akad bagi hasil itu tidak 

terjadi di awal kerjasama. 

 Dari perhutani dirasa panen yang masih lama, walaupun sudah ada 

rencana dalam  ketentuan membagi hasil pohon tegakan yang telah 

disepakati. Namun  tidak terjadi ketika pelaksanaan kerjasama di awal akad 

yang mana akan dilakukan kurang lebih 40 tahun kemudian. Dengan 

demikian, hal tersebut mengandung gharar (ketidak pastian) sebagaimana 

yang dilarang oleh syara‟. Meskipun kerjasama ini sudah merupakan 

kebutuhan dan kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat banyak dan 

terbukti telah memberikan kemaslahatan bagi mereka. 

Petani penggarap tidak terlalu mempermasalahkan mengenai bagi 

hasil kayu jati yang ditanamnya. Petani merasa sudah mendapat upah berupa 

kompensasi lahan untuk bercocok tanam di antara sela-sela tanaman 

tegakan. Hasil panen dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap 

permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dianalisis sesuai hukum Islam terhadap akad perjanjian 

kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai 

dengan hukum Islam dan sah menurut syara‟ dan pelaksanaan kerjasama 

tersebut termasuk dalam akad muzāra‟ah karena modal dan benih berasal 

dari pihak perhutani sedangkan penggarap hanya memberikan tenaganya 

untuk menggarap lahan hutan tersebut. 

2. Menurut hukum Islam pembagian hasil antara petani penggarap dengan 

pihak Perhutani tidak sah, karena di awal akad  belum adanya 

pembahasan mengenai pembagian hasil dari tanaman tegakan. Walaupun 

sudah ada rencana untuk melaksanakan bagi hasil dari tanaman tegakan 

tersebut. Seharusnya isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, 

tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di 

balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka 

akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat 

menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang 
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dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam 

muzāra‟ah karena mengandung gharar (ketidak jelasan), sebab boleh 

jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam 

pembagian hasil penggarapan. 

3. Ditinjau dari beberapa segi dalam ketentuan bagi hasil  yang sudah 

disepakati bersama di awal, yakni kompensasi di bawah tanaman tegakan 

yang mereka jalani sudah sesuai dengan ketentuan syara‟ karena 

kerjasama ini mengandung unsur ta‟awun yakni mendatangkan 

kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Selain itu, 

dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridha, tidak 

mengandung unsur-unsur paksaan. 

B. Saran 

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang 

melakukan kerjasama bagi hasil khususnya di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dengan harapan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan  agar sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menegakkan 

keadilan dalam masyarakat dan memelihara kemaslahatan sehingga tidak 

merusak tatanan perekonomian yang Islami, sarannya yakni: 

1. Disarankan kepada pihak Perhutani sebagai pemilik lahan agar benar-

benar mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama penggarapan 

lahan hutan, agar penggarap juga tidak seenaknya sendiri dalam 

menggarap dan mengawasi  lahan hutan tersebut, sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. 
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2. Disarankan kepada masyarakat sebagai petani penggarap lahan agar 

melakukan kewajiban yang semestinya dan berlaku jujur. Hendaklah 

mentaati peraturan yang telah disepakati, sehingga tercipta kerjasama 

yang baik dan benar sesuai syara‟.  

3. Disarankan kepada pihak perhutani agar melakukan inisiatif untuk 

membuat kerjasama dengan masyarakat secara tertulis, agar masyarakat 

tidak seenaknya sendiri dalam melakukan penggarapan lahan hutan. 
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