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ABSTRAK 

 

Nurul Muslikawati. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro 

Sawah  di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan.” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. 

Agus Purnomo. M.Ag. 

 

Kata kunci: Hukum Islam, Maro, Bagi Hasil 

 

 Maro adalah suatu praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan 

penggarap lahan di mana bibit berasal dari pemilik lahan sedangan pupuk dan 

obat-obatan berasal dari penggarap lahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase 

bagi hasilnya sama rata oleh kedua belah pihak. Dalam praktik maro sawah ini 

tidak ada kejelasan akad di mana seharusnya yang ditanam hanya tanaman yang 

disepakati di awal namun pada kenyataannya saat maro sawah padi nantinya di 

pinggiran sawah oleh penggarap ditanami sayuran misalnya saja kacang panjang 

dan nanti kacang panjang ini dimiliki oleh penggarap dan pemilik lahan hanya 

diberi sesuai keinginan oleh penggarap saja. Bahkan ada beberapa yang akadnya 

maro sawah padi ternyata ditanami cabe kemudian saat musim panen telah tiba 

nantinya pemilik lahan diberi padi beberapa karung oleh penggarap. 

 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan 

masalah dalam menyusun skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap akad marosawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar 

Kabupaten Pacitan ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi 

hasil maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan? 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan interview. Dan 

analisa data menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.  

 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa akad maro sawah di 

sini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun 

dan syarat muza>ra’ah, yaitu dalam hal ketentuan tanaman, 2) Penetapan bagi hasil 

dalam maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan belum sesuai dengan prinsip bagi hasil secara Islam yaitu karena adanya 

ketidakjujuran dari penggarap akan tanaman yang dibagi hasilnya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, 

dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk bermasyarakat. 

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan 

kehidupan, maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia 

sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. 

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan 

mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk 

menutupi kekurangan yang mereka miliki. Islam sebagai agama yang 

sempurna telah memberi pedoman hidup yang meliputi: (a) bidang aqidah, 

pedoman tentang kepercayaan dan keyakinan; (b) bidang akhlak, pedoman 

tentang seharusnya manusia bersikap baik kepada Allah SWT maupun 

kesesama manusia; (c) pedoman hidup tentang ibadah, pedoman bagaimana 

melaksanakan hidup bertetangga, bernegara dan sebagainya.
1
 

Sebagai makhluk sosial yang menerima dan memberikan andilnya 

pada orang lain untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya, 

dengan demikian masyarakat menjadi teratur dan pertalian dengan sesama 

menjadi lebih baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan 

muamalah. 

                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (Yogyakarta:BPFE,1978), 1. 
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Salah satu hubungan muamalah adalah bersyarikat dalam usaha, 

contohnya yaitu kerjasama dalam pengolahan tanah. Apabila seorang Muslim 

memiliki tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan 

bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya lahan 

pertanian karena hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-

buang harta.
2
 

Mayoritas penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan dan 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian 

merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam 

rangka memenuhi kebutuhan manusia. salah satu usaha dalam sistem 

perekonomian secara Islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya 

tanah melalui sistem Pertanian. Di dalam hukum Islam terdapat berbagai akad 

kerjasama dalam bidang pertanian, antara lain: 

1. Muza>ra’ah 

2. Mukha>barah, dan  

3. Musa>qah3 

Muza>ra’ah  adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap 

tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut 

bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil 

yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.
4
 

                                                             
2
Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Ter. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: 

PT.Bina Ilmu Surabaya, 2007),384. 

3
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), 155. 

4
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240-241. 
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Kerjasama dalam bentuk muza>ra’ah menurut kebanyakan ulama fiqh 

hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu didapat dari firman Allah 

Swt dan juga Hadith Nabi. Menurut H}anafiyah rukun muza>ra’ah ada empat 

yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. 

Sedangkan syaratnya ialah diantara yang berakad adalah orang-orang yang 

berakal, disyariatkan tanaman apa saja yang akan ditanam, bagi hasil yang 

jelas persentasenya di awal akad serta dijelaskan pula kapan berakhirnya 

kerjasama muzar>a’ah tersebut.
5
 

Di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

ada sebuah kerjasama dimana ada pemilik sawah dan penggarap sawah untuk 

menanam tanaman  kemudian akan ada bagi hasil di antara keduanya sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di Dusun Ngagik Desa Bandar 

praktik kerjasama tersebut dinamakan maro sawah. Akad maro sawah disini 

adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana bibit 

berasal dari pemilik lahan sedangan pupuk dan obat-obatan berasal dari 

penggarap lahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase bagi hasilnya sama rata 

oleh kedua belah pihak. Dalam praktik maro sawah ini tidak ada kejelasan 

akad dimana seharusnya yang ditanam hanya tanaman yang disepakati diawal 

namun pada kenyataannya saat maro sawah padi nantinya di pinggiran sawah 

oleh penggarap ditanami sayuran misalnya saja kacang panjang dan nanti 

kacang panjang ini dimiliki oleh penggarap dan pemilik lahan hanya diberi 

sesuai keinginan oleh penggarap saja. Bahkan ada beberapa yang akadnya 

                                                             
5
 Suhendi, Fiqh Muamalah, 156. 
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maro sawah padi ternyata ditanami cabe kemudian saat musim panen telah 

tiba nantinya pemilik lahan diberi padi beberapa karung oleh penggarap. 

Karena hal tersebut ada beberapa pemilik sawah merasa kecewa dengan 

penggarap sawah karena tidak ada kejujuran dalam melaksanakan praktik 

maro sawah. Dalam hal inilah menjadikan praktik maro sawah di Dusun 

Ngagik Desa Bandar Pacitan tidak ada kejelasan akadnya. Sistem muza>ra’ah 

yang terjadi di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan dalam praktik maro sawah pemilik lahan kadang merasa dirugikan 

karena tidak adanya kejujuran dari penggarap lahan. Kebanyakan pemilik 

sawah adalah mereka yang bekerja di luar kota sehingga tidak mengetahui 

perkembangan dari kerjasama praktik maro sawahnya.
6
 

Menurut peneliti praktik maro sawah yang ada di Dusun Ngagik Desa 

Bandar Pacitan menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang masih 

kurang jelas akad dan sistem bagi hasilnya. Oleh karena itu peneliti bertujuan 

untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis skripsi dengan judul” 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro Sawah Di Dusun 

Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad Maro Sawah di Dusun 

Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 

                                                             
6
Martono, Wawancara, Ngagik Bandar, 19 Februari 2018. 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Maro Sawah di 

Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses transaksi akad Maro Sawah di Dusun Ngagik 

Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ditinjau dari Hukum 

Islam. 

2. Untuk mengetahui besaran bagi hasil akad Maro Sawah di Dusun Ngagik 

Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ditinjau dari Hukum 

Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian 

hukum Islam, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan akad 

kerjasama dengan prinsip bagi hasil . 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hukum 

Islam tentang sistem akad muza>ra’ah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain yang membahas 

tentang pemasalahan akad bagi hasil muza>ra’ah. 
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b. Untuk masyarakat umum terutama petani penelitian ini bisa 

menjadi  pedoman dalam mempertimbangkan prinsip bagi hasil 

dalam akad kerjasama muza>ra’ah. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan dari persoalan di atas maka peneliti mengambil 

penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti 

sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut. 

Skripsi karya Anis Muthoh Haroh yang berjudul Tinjauan Fiqh 

muza>ra’ah Imam Shafi’i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan 

Pertanian Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.  Dengan 

rumasah : a) bagaimana tinjauan fiqh muza>ra’ah  Imam Shafi’i akad 

Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian Desa Kasreman 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi? b) bagaimana tinjauan fiqh 

muza>ra’ah  Imam Shafi’i penyelesaian resiko dalam kerjasama penggarapan 

lahan pertanian Desa Kasreman Kecamatan Kasreman  Kabupaten Pacitan?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dapat disimpulkan 

bahwa akad kerjasama penggarapan sawah di Kasreman sesuai dengan  

sistem maro fiqh muza>ra’ah  Imam Shafi’i, sedangkan untuk sistem mertelu 

tidak sesuai dengan fiqh muzara’ah  Imam Shafi’i. Penyelesaian risiko gagal 

panen dalam sistem maro, sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen 

pada fiqh muza>ra’ah Imam Shafi’i, sedangkan dalam penyelesaian risiko 

gagal panen sistem mertelu tidak sesuai dengan penyelesaian resiko gagal 
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panen pada fiqh muza>ra’ah Imam Shafi’i.
7
 Persamaan karya di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas akad muza>ra’ah. Sedangkan 

perbedaan terletak pada rumusan masalah yang diteliti, jikalau dalam skripsi 

di atas akad-akad sistem penggarapan yang diteliti sesuai tidaknya dengan 

fiqh muza>ra’ahnya Imam shafi’i sedangkan penelitian ini memastikan praktik 

maro sawah sesuai atau tidaknya dengan tinjauan hukum Islam. Dalam 

rumusan yang kedua pada skripsi di atas membahas tentang penyelesaian 

risiko gagal panen dalam sistem maro dalam fiqh muza>ra’ah, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil dalam kerjasama akad 

muzar>a’ah. 

Skripsi karya Laily Fitriani yang berjudul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal 

Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dengan rumusan masalah: a) 

bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan 

hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? b) bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap upah dan bagi hasil dalam kerjasama 

penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten 

Magetan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 

kasus di lapangan. Kesimpulan skripsi ini bahwa kerjasama penggarapan 

lahan hutan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Mategal 

Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sah karena sudah terpenuhinya 

                                                             
7
Anis Muthoh Haroh, “Tinjauan Fiqh Muzara’ah Imam Shafi’i Terhadap Praktik 

Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). 
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rukun dan syarat akad muza>ra’ah  sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum 

Islam. Sedangkan sistem upah berupa kompensasi lahan tidak sah karena 

tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Persamaan karya di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad muza>ra’ah. 

Perbedaannya kalau dalam skripsi ini penelitinya membahas tentang upah 

berupa kompensasi lahan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang 

sistem bagi hasil akad muza>ra’ah sesuai atau tidaknya dalam hukum Islam.
8
 

Skripsi karya Siti Wilda, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Akad Muza>ra’ah dalam pengelolaan Lahan Pertanian 

Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie. Dengan rumusan 

masalah: a) bagaimana mekanisme praktik akad muza>ra’ah di Krueng 

Seumideun Kabupaten Pidie? b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik akad muza>ra’ah di Krueng Seumideun Kabupaten Pidie?. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan skripsi ini 

bahwa praktik muza>ra’ah yang dilakukan oleh masyarakat Krueng 

Seumideun sebagian tidak sesuai dengan hukum Islam, khususnya model 

muza>ra’ah yang pertama yang mengkhususkan bagian bagi pemilik tanah 

dengan angka yang mutlak yaitu 2,5 gunca. Bagi hasil yang seperti ini dapat 

merugikan salah satu pihak karena bisa saja terjadi hasil panen yang diperoleh 

hanya sebanyak itu.
9
 Persamaannya adalah sama-sama membahas muza>ra’ah 

                                                             
8 Laily Fitriani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan 

di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” Skripsi, (Ponorogo: IAIN  Ponorogo, 

2014) 
9
 Siti Wida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara’ah dalam 

pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie,”Skripsi 

(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017). 
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sedangkan perbedaanya kalau penelitian ini membahas tentang bagi hasilnya 

kalau skripsi di atas hanya fokus pada akadnya saja. 

Skripsi karya Isnah Fitrianingsih, yang berjudul Analisis Muza>ra’ah 

Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap 

Sawah (Studi di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe 

Selatan). Dengan rumusan masalah : a) bagaimana implementasi muza>ra’ah 

pada praktek paroan di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten 

Konawe Selatan? b) bagaimana dampak muza>ra’ah  terhadap peningkatan 

kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kecamatan 

Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan?.  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan akad muza>ra’ah yang dilakukan 

di Desa Atari Indah sesuai dengan ekonomi Islam yang didasarkan oleh 

kepercayaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah. 

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang akad muza>ra’ah sedangkan perbedaannya jika skripsi diatas 

menganalisis tentang kesejahteraan petani penggarap sedangkan penelitian ini 

pada analisis bagi hasilnya. 
10

 

Skripsi karya Asep Rohmana, yang berjudul Pelaksanaan 

Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah di Desa Cikutu Kecamatan Pacet 

Kabupaten Bandung. Dengan rumusan masalah: a) bagaimana pelaksanaan 

bagi hasil dari penggarapan lahan dengan cara nengah di Desa Cikutu 

Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung? b) bagaimana manfaat dan mudharat 
                                                             

10
 Isnah Fitrianingsih, “Analisis Muzara’ah Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah (Studi di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu 

Kabupaten Konawe Selatan),” Skripsi (Kendari: IAIN Kendari, 2017). 
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pelaksanaan penggarapan lahan dengan cara nengah di Desa Cikutu 

Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Kesimpulan dari 

skripsi ini adalah jika dilihat dari segi rukunnya sudah relevan dengan akad 

muza>ra’ah akan tetapi dari segi syarat mengenai bagi hasil belum sesuai 

dengan akad muza>ra’ah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang 

bagi hasil dalam pelaksaan kerjasama penggarapan lahan, sedangkan 

perbedaannya skripsi ini membahas tentang manfaat dan mudharatnya dan 

penelitian ini membahas tentang akadnya.
11

 

Skripsi karya Fitria Fudla Ulin Nuha, yang berjudul Analisis 

Penerapan Akad Pertanian (muza>ra’ah) dalam Meningkatkan Pendapatan 

Pemilik Sawah dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Blitar. Dengan rumusan masalah : a) bagaimana 

penerapan akad pertanian (muza>ra’ah) di Desa Siraman Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Blitar? b)  bagaimana pengaruh akad pertanian 

(muza>ra’ah) terhadap pendapatan pemilik sawah dan petani penggarap di 

Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Kesimpulan skripsi ini adalah 

bahwa penerapan akad pertanian (muza>ra’ah) di Desa Siraman belum 

sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak terdapat jangka waktu 

kerjasama. Akad kerjasama akad pertanian (muza>ra’ah) memiliki dampak 

                                                             
11

 Asep Rohmana, “ Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah di Desa 

Cikutu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung,” Skripsi (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 

2013). 
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yang positif  bagi pemilik sawah dan petani penggarap karena antara kedua 

belah pihak saling diuntungkan. Pendapatan pemilik sawah dan petani 

penggarap juga mengalami peningkatan setelah melakukan akad pertanian 

(muza>ra’ah) meskipun tidak semuan meningkat signifikan. Persamaannya 

sama-sama membahas tentang akad penggarapan lahan sedangkan 

perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang pengaruh peningkatan 

pendapatannya dan pada penelitian ini membahas tentang bagi hasilnya.
12

 

Skripsi karya Febrianzah Zahiruddin yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dengan rumusan masalah: a) 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan tanah sawah 

di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo? b) bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa 

Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan studi kasus lapangan. 

Kesimpulan skripsi ini bahwa praktik kerja sama penggarapan lahan 

persawahan dengan sistem bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan 

penggarap di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dapat 

dikatakan sah pelaksanaan kerjasama muamalah, karena telah dipenuhinya 

akad muza>ra’ah yaitu pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan 

                                                             
12

 Fitria Fudla Ulin Nuha, “Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara’ah) dalam 

Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Blitar,” Skripsi ( Bitar: UM Blitar, 2018). 
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akad.
13

 Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas bagi hasil penggarapan tanah sawah (muza>ra’ah). Sedangkan 

perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah dimana skripsi di atas 

hanya membahas bagi hasil penggarapan tanah sawah, sedangkan penelitian 

ini adalah membahas akad muza>ra’ah dan bagi hasil penggarapan tanah 

sawah. 

Skripsi karya Muhammad Kudlori yang berjudul Analisis Penerapan 

Bagi Hasil Pada Akad Muza>ra’ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan rumusan masalah: 

a) bagaimana penerapan akad Muza>ra’ah yang terjadi di Desa Pondowan 

Kecamatan Tayu  Kabupaten Pati? b) bagaimana penerapan bagi hasil yang di 

praktikkan di Desa Pondowan Kecamatan Tayu  Kabupaten Pati?. Penelitian 

ini menggunakan  pendekatan kualitatif.  Kesimpulan akad bagi hasil 

muza>ra’ah yang terjadi di Desa pondowan sebagian besar sudah sesuai 

dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, 

asas saling menguntungkan, asas tolong menolong. Dan juga sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam ( Prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip 

bekerja dan produktivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil). 

Persamaanya skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas akad dan bagi hasil muza>ra’ah  sedangkan perbedaannya kalau 

                                                             
13

 Febrianzah Zahiruddin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan 

Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Jolaban Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi, (Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). 
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skripsi diatas dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan penelitian ini 

dilihat dari tinjauan hukum Islam.
14

 

Skripsi karya M. Khoirul Yusuf yang berjudul Analisis Bagi Hasil 

Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muza>ra’ah Di Desa Golan 

Tepus. Dengan rumusan masalah : a) bagaimana penerapan bagi hasil dengan 

sistem muza>ra’ah  dalam penggarapan sawah yang terjadi di Desa Golan 

Tepus? b) apa faktor yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan 

sawag di Desa Golan tepus?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil sistem 

muza>ra’ah, pendapatan muza>ra’ah dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun 

buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. Petani 

penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik tanah dengan bagi hasil a). 

½, ½, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan. b). 2/3, 

1/3, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari petani penggarap. c). ¾, 

¼, terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada 

posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari 

petani penggarap. Persamaanya skripsi diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas penerapan bagi hasil kerjasama penggarapan lahan 

sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi diatas membahas tentang 

                                                             
14

 Muhammad Kudlori, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara’ah di Desa 

Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2013). 
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penyebab dari kerugian pihak pemilik dan skripsi ini hanya membahas akad  

dan bagi hasilnya
15

 

Skripsi karya Afia Susilo, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muza>ra’ah) Studi Kasus di Desa 

Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Dengan rumusan masalah: 

a) bagaimana penerapan bagi hasil dalam akad muza>ra’ah  yang dilakukan di 

Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Kesimpulan 

bahwa akad muza>ra’ah di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten antara pemilik tanah  dengan penggarap belum sesuai dengan hukum 

Islam. Karena dalam praktik akad muza>ra’ah tersebut mengandung unsur 

gharar (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang 

menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang 

terjadi. Persamaannya sama-sama membahas muza>ra’ah  sedangkan 

perbedaannya terletak pada skripsi diatas fokus pada bagi hasilnya kalau 

penelitian ini pada akad dan bagi hasilnya
16

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah  jenis penelitian lapangan 

(field reseach) dengan menggunakan studi deskriptif gambaran 

                                                             
15

 Muhammad Khoirul Yusuf, “Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan 

Sistem Muzara’ah Di Desa Golan Tepus,” Skripsi (Kudus:STAIN Kudus, 2016). 
16

 Afia Susilo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara’ah) 

Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten,” Skripsi (Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). 
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik  Maro Sawah di Dusun Ngagik Desa 

Bandar Kabupaten Pacitan. 

b) Pendekatan penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis. 
17

 Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk 

melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai 

atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini 

menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. 

Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan 

tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dengan penelitian ini peneliti menggali data dan informasi secara 

langsung dengan cara wawancara di Dusun Ngagik Desa Bandar 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian 

oleh penulis adalah di Dusun Ngagik Desa Bandar Pacitan.  Peneliti 

                                                             
17

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

23. 
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memilih daerah ini karena di Dusun Ngagik Desa Bandar Pacitan ini 

mayoritas penduduknya adalah petani dan sering melakukan praktik 

maro sawah. 

4. Data dan Sumber Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah 

dalam menyusun penelitian ini diantaranya: 

a) Penerapan akad muza>ra’ah dalam praktik Maro sawah. 

b) Penerapan bagi hasil akad muza>ra’ah dalam praktik Maro sawah. 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka 

sumber data yang diperlukan diantaranya: 

a) Data primer, data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara 

peneliti dengan para warga yang melakukan praktik maro sawah.  

b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu berupa 

buku dan penelitian terdahulu. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (interview) 

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 
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jawaban atas pertanyaan.
18

Metode ini digunakan oleh peneliti 

menggali data dari responden dan informan. 

b. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data 

primer, dan suatu cara yang bermanfaat, sistematik dan selektif 

dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang 

terjadi.
19

 Dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala 

obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi 

buatan yang khusus diadakan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang 

diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya berupa dokumen 

resmi.
20

  Data tambahan yang berupa data tertulis , data statistik, 

dan juga dokumen yang berupa photo. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini metode yang digunakan dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

                                                             
18

 Lexy j Moleng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 

1989), 135. 

19
 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-

237. 

20
 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), 70.  
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a. Analisis Induktif, yaitu analisa data untuk memperoleh kesimpulan, 

dimulai dari pernyataan atau faktor-faktor khusus mengarah pada 

kesimpulan yang bersifat umum.  

b. Analisis deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah 

kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan 

khusus dengan menggunakan penalaran.
21

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan 

keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti menguji 

kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi  peneliti, triangulasi metode, 

triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.
22

Peneliti melakukan 

pembandingan dari hasil pengamatan langsung di Dusun Ngagik Desa 

Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

                                                             
21

 Muhadjir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 

1999), 17.   

22
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 372. 
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yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi ini,  yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub 

bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II      : KONSEP MUZA>RA’AH  DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan.  Dalam 

hal ini diungkapkan mengenai teori muzar>a’ah, yaitu pengertian 

akad muza>ra’ah, dasar hukum muza>ra’ah, rukun  muza>ra’ah, 

syarat  muza>ra’ah, konsep muza>ra’ah menurut Imam Shafi’i, dan 

hikmah muza>ra’ah. 

BAB III  : PRAKTIK MARO  SAWAH  DI DUSUN NGAGIK DESA 

BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN 

PACITAN 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti 

meliputi keadaan umum dari Dusun Ngagik Desa Bandar 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Gambaran umum tentang 
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praktik maro sawah serta terbentuknya akad maro sawah. Dan 

bentuk praktik bagi hasil dalam akad maro sawah. 

BAB IV : TINJAUAN  HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

MARO SAWAH DI  DUSUN NGAGIK DESA BANDAR 

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN 

Bab ini merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik akad dan bagi hasil dalam praktik maro sawah di Dusun 

Ngagik Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

BAB V      : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran dan penutup. Kesimpulan ditulis 

berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah 

jawaban dari rumusan masalah. 
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BAB II 

KONSEP MUZ>>>>A>RA’AH  DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Muza>ra’ah 

Secara etimologis muza>ra’ah berasal dari kata zar’u yang berarti 

penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis muza>ra’ah 

berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan 

mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.
1Muza>ra’ah adalah kerjasama 

dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian 

menyerahkan lahannya berikut bibit yang yang diperlukan kepada pekerja 

tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi 

sesuai dengan kesepakatan bersama.
2
 

Menurut istilah yang dimaksud dengan muzar>a’ah, para ulama 

berbeda pendapat, antara lain: 

1.  Menurut H}anafiyah, muza>ra’ah ialah, 

 اْْلَْرضِ َعْقٌد َعلَى الزَّرِْع بِبَ ْعِض اْْلَارِِج ِمَن 
 

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar 

dari bumi” 

 

Menurut ulama H}anafiyah muza>ra’ah dan mukha>barah hampir 

tidak bisa dibedakan. Muza>ra’ah menggunakan kalimat, bi ba’d al-

                                                             
 1

 Abdullah Bin Muhammad At Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 

Empat Madzhab (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif,2014), hal 299. 

2
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta:Prenada Media,2003), 240-241. 
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kharij min al-rad, sedangkan dalam mukha>barah dengan kalimat bi 

ba’d ma yakhruju min al-ard. Adanya perbedaan redaksi tersebut 

menunjukkan adanya hal-hal yang berbeda pula. 

2.    Menurut H}anabilah, muza>ra’ah ialah, 

 اَنْ َيْدفَ َعَصاِحبُاْْلَْرِضالّصَاِِلَِةاْلُمزَاَرَعِةاَْرَضُهِللَعاِمِِللَِّذىْ يَ ُقْوُمِبَزْرِعهاََوَبْدفَ ُعَلُهاِلُْبّ 

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk 
ditanami dan yang bekerja diberi bibit” 

 

3.    Menurut Malikiyah, muza>ra’ah ialah, 

رَْكُة ِِف اْلَعْقدِ   الشِّ
“bersekutu dalam akad” 

 

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan 

bahwa muza>ra’ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, 

hewan atau barang-barang perdagangan.
3
 

4.    Menurut dhahir nash, al-Syafi‟i berpendapat bahwa muza>ra’ah ialah: 

َها  اْكِتاََء اْلَعاِمِل لِيَ ْزرََع اْْلَْرَض بِبَ ْعِض َما ََيْرُُج ِمن ْ
“seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan 

dari tanah tersebut.” 

 

5.     Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa muza>ra’ah ialah, 

َها َواْلَبْذُر ِمَن اْلَماِلِك.  َعَمُل اْلَعاِمِل ِِف اْْلَْرَض بِبَ ْعِض َما ََيْرُُج ِمن ْ
“pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan 

darinya dan modal dari pemilik tanah.
4
 

                                                             
3
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers,2004),154. 



23 
 

23 
 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa menurut 

istilah, muza>ra’ah adalah bentuk kerjasama pengolahan 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.
5
 

B. Hukum dan Dasar Hukum Muza>ra’ah 

Dalam membahas hukum muza>ra’ah terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Abu H}anifah dan Zufar bin Hudail bin Qois Al-Kufi (728-775 M , ahli 

fiqih madhab Hanafi berpendapat bahwa akad muza>ra’ah tidak 

diperbolehkan. Menurut mereka akad muza>ra’ah dengan bagi hasil, 

seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ulama madhab 

Shafi‟i juga berpendapat bahwa akad muza>ra’ah tidak sah kecuali 

muza>ra’ah itu mengikuti pada akad musa>qah.6Musa>qah adalah 

kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan 

yang ada dikebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. 

Selain itu musa>qah juga diartikan sebagai penyerahan pohon kepada 

orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai pohon 

                                                                                                                                                                       
4
Ibid.,155. 

5
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media,2013),240. 

6
Ichtiar Baru Van Hoeve, “Muzara‟ah”, Ensiklopedi Hukum Islam, vol 6, ed. Abdul Aziz 

Dahlan (Jakarta: Pt Intermasa, 2003), 1272. 
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masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.
7
Misalnya 

terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah 

kosong yang bisa dimanfaatkan untuk muza>ra’ah (pertanian), maka 

menurut ulama madhab Shafi‟i akad muza>ra’ah boleh dilakukan. Akad 

ini tidak berdiri sendiri, tapi mengikuti pada akad musa>qah. 

Alasan Abu H}anifah dan Zufar bin Hudail bin Qais Al-Kufi, serta 

Imam Shafi‟i adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan 

mukha>barah (HR. Muslim dari Jabir bin Abdullah). Mukha>barah dalam 

sabda Rasulullah SAW itu adalah muza>ra’ah, sekalipun dalam 

mukha>barah itu  bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. 

Dalam riwayat Thabit bin Al-dhahak dikatakan: 

اَك َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم نَ َهى َعِن  َعْن ثَاِبت اْبَن َضحَّ
زَاَرَعِة)أخرجو مسلم(

ُ
 امل

  

 

"Rasulullah SAW melarang muza>ra’ah” ( HR. Muslim).  
 

Menurut mereka, objek akad dalam muza>ra’ah belum ada dan 

tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah 

hasil pertanian yang belum ada (المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) 

ukurannya, sehingga keuntungan yang harus dibagi sejak semula tidak 

jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak 

mendapatkan apa-apa dari kerjanya. Objek akad yang bersifat (المعدوم) 

                                                             
7
Maulana Hasanuddin, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: PT Kencana Prenada 

Group, 2012), 167. 
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dan الجهالة) inilah yang membuat akad tidak sah. Adapun perbuatan 

Rasulullah SAW dengan penduduk khaibar dalam hadith yg 

diriwayatkan al-jama‟ah (mayoritas ahli hadith) menurut mereka bukan 

akad muza>ra’ah melainkan berbentuk al-kharaj al-muqasamah yaitu 

ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah  SAW 

setiap kali panen dalam persentase tertentu.
8
 

2. Ulama Madhab Maliki, Madhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, 

Muhammad bin Hasan Ash-Shaibani (keduanya sahabat Imam Abu 

Hanifah) dan ulama Madhab Al-Zahiri berpendapat bahwa akad 

muza>ra’ah hukumnya boleh karena hukumnya cukup jelas, yaitu 

menjadikan petani sebagai sharikat dalam pengolahan sawah. Menurut 

mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:  

َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم َعاَمَل أَْىَل َخْيبَ َر ِبَشْطٍر َعَلى َما ََيْرُُج 
هَ   ا ِمْن ََثٍَر َأْو َزرْعٍ ِمن ْ

   
“Rasulullah SAW melakukan akad muza>ra’ah dengan penduduk 

khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa 

buah atau tanaman” (HR. Al-Bukhari, Muslim).
9
 

 

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu 

antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu 

untuk mengerjakan lahannya, sedang petani tidak mempunyai lahan 

pertanian. Oleh sebab itu menurut merekaadalah wajar, apabila pemilik  

lahan persawahan bekerja sama dengan petani pengggarap, dengan 

                                                             
8
Van Hoeve, “Muzara‟ah”, 1273. 

9
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ketentuan hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.
10

 

Menurut ulama Madhab Maliki dan Madhab Hanbali , akad seperti ini 

termasuk dalam firman Allah SWT dalam surat al-Ma‟idah yang 

berbunyi: 

َوٰى  ْق ت َّ ل َوا ِِبِّ  ْل ا ى  َل َع وا  َوُن ا َع  َ ِن  ۖ  َوت َوا ْد ُع ْل َوا ْثِْ  ْْلِ ا ى  َل َع وا  َوُن ا َع  َ ت   ۖ  َوَْل 
 

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan permusuhan”
11

 

 

C. Rukun Muza>ra’ah 

Jumhur ulama yang membolehkan akad muza>ra’ah, 

mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi,sehingga akad dianggap 

sah. Rukun muza>ra’ah menurut mereka adalah: 

1. „aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik lahan dan pekerja 

atau penggarap (musaqi: penggarap kebun, muzari: penggarap sawah ). 

2. Objek muzara>’ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. 

3. Ijab (ungkapan penyerahan dari pemilik lahan, dan Qabul (pernyataan 

menerima lahan untuk dikelola dari petani). Contoh ijab dan qabul itu 

adalah, “saya serahkan lahan pertanian saya kepada engkau untuk 

diolah, dan nanti hasilnya kita bagi berdua”. Kemudian petani 

menjawab “saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan 

imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad 

itu telah sah dan mengikat. Namun ulama Madhab Hanbali mengatakan 
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penerimaan (qabul) akad muza>ra’ah tidak perlu dengan ungkapan, 

tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah 

lahan tersebut.
12

 

D. Syarat-syarat Muz>ara’ah 

1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad  

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), 

berpendapat bahwa muza>ra’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan 

dengan „aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang 

ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok 

tanam, dan waktu bercocok tanam. Lebih jelasnya adalah dibawah ini: 

a. Syarat „aqid (orang yang melangsungkan akad) 

1) Mummayiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. 

2) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi 

ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
13

 

b. Syarat tanaman 

Disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan 

ditanam.
14

 

c. Syarat tanah yang akan ditanami 

1) Menurut adat dikalangan petani lahan itu bisa diolah dan 

menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan 
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kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, 

maka akad muza>ra’ah tidak sah. 

2) Batas-batas lahan harus jelas. 

3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah. 

Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah 

pertanian itu, maka akad muza>ra’ah tidak sah.
15

 

d. Syarat yang menyangkut hasil panen 

1) Bagian masing-masing harus dijelaskan jumlahnya atau 

persentase ketika akad. 

2) Hasil adalah milik bersama. 

3) Bagian antara keduanya adalah satu jenis yang sama, misalnya 

dari kapas, jika petani mendapat padi sedangkan pemilik lahan 

mendapat bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah. 

4) Bagian kedua belah pihak sudah diketahui. 

5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang 

telah diketahui.
16

 

e. 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, muza>ra’ah 

dipandang rusak. 
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f. Syarat waktu muza>ra’ah 

1) Waktu telah ditentukan. Waktu harus jelas dalam akad sejak 

semula, karena akad muza>ra’ah mengandung akad ija>rah (sewa 

menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil 

panen. Oleh karenanya jangka waktu muza>ra’ah harus jelas. 

2) Waktu memungkinkan untuk menanam tanaman yang 

dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat 

bulan (tergantung pada teknologi yang dipakai, termasuk 

kebiasaan setempat).
17

 

2. Menurut Ulama Malikiyah 

Syarat-syarat muza>ra’ah menurut ulama Malikiyah adalah 

a. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menyerahkan benih. 

b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan 

penggarap. 

c. Benih harus berasal dari orang yang melangsungkan akad.
18

 

3. Menurut Ulama Shafi’iyah 

Ulama Shafi‟iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil panen yang 

diperoleh oleh kedua „aqid dalam muza>ra’ah yang mengikuti musa>qah. 

Mereka berpendapat bahwa muza>ra’ah adalah pengelolaan tanah atas 

apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik 

tanah. 
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4. Menurut Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Shafi‟iyah tidak 

mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. 

Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya: 

a. Benih berasal dari pemilik tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad 

membolehkan benih berasal dari penggarap. 

b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian 

masing-masing. 

c. Mengetahui dengan jelas jenis benih.
19

 

E. Konsep Muza>ra’ah Menurut Imam Shafi’i 

1. Akad muza>ra’ah yang sah menurut Imam Shafi‟i 

  Imam Shafi‟i membolehkan untuk bermuamalah pada pohon 

kurma dan apa yang dihasilkan darinya. Yang demikian itu adalah 

mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena asalnya adalah pohon 

kurma diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang bermuamalah 

padanya dengan pohon yang dapat dibedakan. Inilah pendapat yang ada 

di dalam kitab Al-Umm tersebut, yaitu: 

Makna muza>ra’ah dalam hal ini adalah apabila seseorang 

menyerahkan pohon kurma atau anggur kepada orang lain untuk 

dirawat dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari buahnya 

sebanyak seperdua, sepertiga, atau seperti yang mereka sepakati, maka 

muamalah ini halal dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW 
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terhadap penduduk Khaibar. Dasar hadithnya yang dijadikan dasar oleh 

Imam Shafi‟i berbunyi: 

أَعن ابن عمرانَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم َعاَمَل أَْىَل َخْيبَ َر ِبَشْطٍر 
َها ِمْن ََثٍَر َأْو َزْرٍععن   َعَلى َما ََيْرُُج ِمن ْ

 
“dari Ibnu Umar berkata bahwa nabi SAW pernah bermuamalah 

dengan ahli Khaibar, yaitu dengan separo hasil yang akan keluar buah 

atau tanaman”.
20

 

 
Tujuannya adalah si pekerja dapat menghasilkan yang baik dari 

tanaman yang telah dirawatnya, dimana sebagian dari hasil tersebut 

adalah untuknya dan sebagian lagi untuk pemilik pohon. Imam Shafi‟i 

membolehkan (muqaradah) karena menganalogikannya pada 

muamalah pada pohon kurma. Ini berdasarkan hadith dari Umar yang 

artinya adalah: 

“kedua putra Umar Bin Al-Khattab, yakni Abdullah dan 

Ubaidillah pergi ke Irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam 

perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-

Asy‟ari gubernur di Basrah dan keduanya lalu dipersilahkan. 

Kemudian Abu Musa Al-Asy‟ari berkata: “kalau saja aku mampu 

melakukan suatu hal yang berguna bagi kalian tentu akan aku 

laksanakan”. Sesaat mereka diam saja, Abu Musa Al-Asy‟ari lalu 

meneruskan ucapannya: “baiklah, disini aku ada tersimpan suatu harta 

yang termasuk harta Allah Swt yang hendak aku kirimkan kepada 

Amirul Mukminin. Aku ingin meminjamkannya kepada kalian. Kalian 

bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual 

barang-barang itu di Madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan 

kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua. 

Tentu saja mereka merasa cukup senang sekali dengan penawaran 

tersebut. Abu Musa Al-Asy‟ari lalu menyerahkan harta tersebut dan 

berkirim surat kepada Umar Bin Al-Khattab yang isinya supaya Umar 

mengambil harta Allah itu dari kedua putranya itu. Ketika sampai di 

Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak tersebut, dan 

ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah 
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kepada Umar Bin Al-Khattab, dia bertanya: “apakah Abu Musa Al-

Asy‟ari meminjamkan harta kepada seluiruh pasukan seperti yang dia 

lakukan terhadap kalian ini? Mereka menjawab:”tidak”. Umar berkata 

kepada kedua putranya itu:”serahkan harta itu berikut labanya.” 

Abdullah hanya diam saja. Akan tetapi Ubaidillah berani berkata: 

“Anda tidak boleh begitu, wahai Amirul Mukminin. Kalau sampai harta 

Allah ini berkurang atau rusak kami berani menjaminnya. “Tetapi 

Umar tetap berkata: “serahkan saja harta itu. “Abdullah tetap diam 

meskipun diminta pandangan Ubaidillah mendadak salah seorang yang 

duduk disampingkan Umar mengajukan usul: “bagaimana kalau anda 

jadikan ia sebagai akad qiradh”. Umar Bin Al-Khattab: “baiklah, 

kalau begitu.”Akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut dan 

separoh dari labanya. Sedangkan laba yang separohnya lagi diambil 

oleh Abdullah dan Ubaidillah.” 

 

Dalam bab muzar>a’ah ini, Shafi‟i menuliskan bahwa dalam akad 

muza>ra’ah yang dihukumi sah ini, adalah ketika status akad muza>ra’ah 

mengikuti akad musa>qah (merawat dan menyirami suatu perkebunan 

seperti pohon kurma).
21

 

Jadi secara literal teks yang ditulis oleh Imam Shafi‟i muza>ra’ah 

tidak sah kecuali statusnya mengikuti akad musa>qah. Sedangkan 

mukha>barah (benih dari pihak penggarap) adalah tidak boleh meskipun 

statusnya mengikuti musa>qah. Musa>qah sendiri menurut Imam Shafi‟i 

adalah memperkerjakan orang lain untuk menggarap pohon kurma atau 

pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, 

kemudian buah dan segala kemanfaatannya seperti pelepah beserta 

pangkal kurmanya untuk mereka berdua. 

Hal ini juga bisa disebut sebagai tanaman tumpangsari. Mereka 

tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil 
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panen buah dari kebun dan hasil panen dari tanaman tumpangsari yang 

didapatkan harus sama. Oleh karena itu, pihak penggarap boleh 

mendapatkan separoh dari dua hasil panen kebun yang dirawat dan 

disiram dan mendapat seperempat dari hasil tanaman tumpangsari yang 

digarap.
22

 Selain itu, mereka memahami dan menjelaskan bahwa 

larangan menyewakan lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil 

panen yang disewakan, adalah jika biaya sewa itu disyaratkan harus 

dari hasil panen tanaman yang ada di bagian tertentu dari lahan tersebut. 

Seperti biaya sewanya adalah panen tanaman yang ada dibagian lahan 

sekitar tempat aliran air. Mereka mengatakan muza>ra’ah adalah 

mengerjakan dan menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil 

panen lahan yang digarap tersebut, sedangkan benih atau bibitnya dari 

pemilik lahan.
23

 

2. Akad muza>ra’ah  yang tidak sah menurut Imam Shafi‟i 

Menurut Shafi‟i, sunnah Rasulullah SAW yang kedua 

menunjukkan bahwa muza>ra’ah jika mengandung unsur ketidakadilan 

di dalamnya berarti hukumnya adalah tidak sah. Yang beliau 

maksudkan dengan sistem muza>ra’ah tidak sah adalah ketika muza>ra’ah 

dengan perjanjian bagi hasil dengan kadar sepertiga, seperempat, dan 

tidak atas bagian dari bagian yang lain. Maksudnya adalah apabila 

seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah kosong untuk 
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ditanami, lalu pemilik tanah mendapatkan apa yang dihasilkan oleh 

bagian tertentu dari tanah itu. Makna muza>ra’ah disini adalah 

mengambil upah, jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan upah 

kepada seseorang kecuali dengan upah yang diketahui sebelum orang 

itu bekerja. Seperti yang dikatakan dalam hadith yang berbunyi: 

فَّ َعَرقُوُ   أَْعُطوا اَْلِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” 

(Riwayat Ibnu Majah).
 24

 

 

Salah satu alasan Imam Shafi‟i tidak membolehkan muza>ra’ah 

adalah karena tidak adanya pensyariatan muza>ra’ah yang didasarkan 

pada hadith nabi SAW : 

 عن  ثابيت ابن ضحا ان رسوْلاهلل عليو وسلم هني عن املزارعة
 )اخرجهمسلم( 

 
"bahwasanya Rasulullah SAW melarang Muza>ra’ah” (Riwayat 

Muslim). 

 

Selain itu adalah karena upah pihak penggarap diambilkan dari 

apa yang dihasilkan oleh lahan yang digarap, adakala statusnya adalah 

دوم  مع  (tidak ada), karena pada saat dilakukannya akad hal itu memang 

belum ada. Atau adakalanya  مجهىل (tidak diketahui pasti), karena tidak 

bisa diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang 

digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa 
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(gagal panen). Sementara masing-masing dari الجهاله (tidak diketahuinya 

secara pasti kadar hasil yang akan didapatkan) dan  العندام (sesuatu yang 

menjadi objek akad belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad) 

adalah menyebabkan rusak dan tidak sahnya akad االجارة (sewa barang, 

atau sewa tenaga atau yang dikenal dengan mempekerjakan dengan 

upah). Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap 

penduduk Khaibar, itu termasuk dalam kategori Al-Kharaj al-

Muqasamah (kewajiban pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu 

lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat) dan hal 

itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka 

dan juga demi perdamaian.
25

 

Oleh karena itu, jika terjadi muza>ra’ah atas suatu lahan secara 

tersendiri (tidak mengikuti akad musa>qah) maka hasil tanamannya 

adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah perkembangan dan 

pertambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun ia 

berkewajiban memberi pihak penggarap upah mitsil (upah standar) 

untuk pekerjaan yang telah dilakukannya dan biaya mitsil untuk 

binatang dan peralatan yang ia pergunakan dalam penggarapan 

pengolahan lahan tersebut. 

Ada dua cara atau solusi yang bisa ditempuh supaya hasil 

tanaman yang ada adalah untuk kedua belah pihak dan tidak ada pihak 

yang berkeharusan membayar kepada pihak lain, yaitu: 
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1. Pihak pemilik lahan memperkerjakan pihak pengarap dengan upah 

berupa sebagian dari keseluruhan benih secara umum (ash-Syuyu), 

tanpa ditentukan sebagian benih yang mana yang penting sebagian 

dari keseluruhan benih yang ada seperti setengahnya atau 

seperempatnya misalnya, mempekerjakannya untuk menanamkan 

setengah benih yang lainnya untuk pemilik lahan, dan waktu yang 

sama pemilik lahan meminjaminya setengah dari keseluruhan lahan 

yang ada ash-syuyu, tanpa ditentukan setengah lahan yang mana. 

Intinya, setengah benih untuk pemilik lahan dan setengah benih 

untuk penggarap sebagai upahnya, sedangkan untuk lahannya, 

setengahnya untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk pihak 

penggarap sebagai pinjaman. Namun disini harus dilakukan dalam 

bentuk ash-syuyu,  dalam artian tidak ditentukan setengah benih dan 

setengah lahan yang mana untuk pihak penggarap. Lalu pihak 

penggarap melakukan pekerjaannya, kemudian hasilnya dibagi 

diantara mereka berdua sesuai dengan persentase benih milik 

masing-masing (dalam contoh kasus di atas adalah setengah). Ini 

adalah bentuk االجارة (memperkerjakan dengan upah) dan االعارة 

(pinjaman). 

2. Pihak pemilik lahan mempekerjakan dengan upah berupa setengah 

dari keseluruhan benih dan setengah dari keseluruhan kemanfaatan 

lahan yang ada mempekerjakannya untuk menanamkan setengah 

benih yang lain di setengah dari lahan yang ada. Dengan kata lain, 
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intinya adalah setengah benih dan setengah lahan untuk pihak 

penggarap sebagai upahnya, sedangkan setengah benih dan setengah 

lahan yang lain untuk pemilik lahan. 
26

 

Dengan demikian, kedua belah pihak menjadi sharik (partner) 

terhadap tanaman yang ada dengan bagian masing-masing adalah 

setengah. Dan masing-masing tidak menanggung suatu biaya untuk 

pihak lain, karena masing-masing telah mendapatkan bagian, yaitu 

pihak penggarap berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar 

bagiannya dari tanaman yang ada. Demikian juga, pihak pemilik 

lahan berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya 

dari tanaman yang ada juga. Ini adalah bentuk  االجارة  

(memperkerjakan dengan upah). 
27

 

Apabila benihnya adalah dari pihak penggarap, maka cara atau 

solusinya adalah pihak penggarap menyewa  sebagian tertentu dari 

keseluruhan lahan yang ada seperti setengahnya misalnya dengan 

biaya sewa berupa setengah dari keseluruhan benih dan dengan 

kemanfaatan pekerjaan penanaman yang dilakukan di setengah lahan 

yang lain.  Atau pihak penggarap menyewa setengah lahan yang ada 

dengan biaya sewa berupa setengah dari benih yang ada, dan ia 

berderma untuk menanamkan setengah benih yang menjadi hak 

pemilik lahan itu sebagai biaya sewa lahan di setengah lahan yang 

lain yang tidak disewa. Sehingga berikutnya, masing-masing pihak 
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mendapatkan bagian dari hasil yang ada sesuai dengan persentase 

benih dan kemanfaatan lahan milik masing-masing.
28

 

F. Hikmah Muza>ra’ah 

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, 

sapi, kuda dan yang lainnya. Manusia sanggup untuk berladang dan 

bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. 

Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang, tanah 

dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki 

binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri 

tidak sempat untuk mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang 

dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.
29

 

Dalam masalah muza>ra’ah, disyariatkan untuk menghindari adanya 

pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan agar bisa 

dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi punya keahlian 

untuk mengurusnya. Begitu pula dengan orang yang memiliki tanah 

namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang 

lain agar tanah tersebut berdaya guna. Selain itu, dalam muza>ra’ah 

terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan 

syirkah, yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang 

ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling 

menguntungkan.
30

 

                                                             
28

Ibid., 
29

Nawawi, Fiqh Muamalah, 164. 
30

Suhendi, Fiqh Muamalah, 160. 
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Hikmah yang terkandung dalam muza>ra’ah adalah saling tolong 

menolong (ta‟awun), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya 

saling diuntungkan. Hikmah lain dari muza>ra’ah tidak terjadi adanya 

kemubadzi|ran baik tanah maupun ternak, yakni tanah kosong bisa digarap 

oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa 

diuntungkan karena tanahnya  tergarap. 

Hikmah lainnya yaitu menimbulkan adanya rasa keadilan dan 

keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam 

perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal 

(orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun 

tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui 

adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.
31

 

                                                             
31

Muhammad Hasbi As Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: Bulan 

Bintang,1984), 75 
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BAB III 

PRAKTIK MARO SAWAH DI DUSUN NGAGIK DESA BANDAR 

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Desa Bandar Kecamatan Bandar terletak di Kabupaten Pacitan 

yang berada diatas perbukitan dengan ketinggain 946 mdpl. Sedangkan 

luas Kecamatan Bandar 1.797,316 ha dengan pemanfaatan lahan terdiri 

dari pemukiman penduduk 338 ha, lahan persawahan 338 ha, luas 

perkebunan 475 ha, luas pekarangan 234 ha, luas kuburan 208 ha, luas 

perkantoran 202 ha. Mengenai kesuburan tanah yaitu warna tanah 

merah hitam, tekstur tanah berdebu, dan tingkat kemiringan tanah 57 

derajat. Selain itu, mempunyai curah hujan 22 mm per 7 bulan dengan 

suhu rata-rata 22 derajat celcius.
1
 

Desa Bandar Kecamatan Bandar merupakan daerah berbukit-

bukit dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan 

Bandar. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kledung Kecamatan 

Bandar. 

c. Sebelah timur  berbatasan dengan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar. 

                                                             
1
Data Statistik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2017. 
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d. Sebelah barat  berbatasan dengan Desa Ngunut Kecamatan Bandar.
2
 

 Desa Bandar Kecamatan Bandar terbagi atas beberapa Dusun 

yaitu : 

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Tratas 

c. Dusun Panjing 

d. Dusun Saren 

e. Dusun Salam 

f. Dusun Ngagik  

g. Dusun Kaliwungu 

2. Kondisi geografis Dusun Ngagik desa Bandar Kecamatan Bandar 

Kabupaten Pacitan 

Dusun Ngagik merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa 

Bandar Kecamatan Bandar. Dusun Ngagik terdiri dari 6 RW dan dari 

18 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2500 jiwa. Lebih dari 48 H 

adalah area persawahan dan sisanya adalah pemukiman penduduk serta 

ladang. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan utama para warga 

Ngagik sebagai petani, karena memang kondisi yang memadai. Area 

persawahan yang luas diimbangi dengan model penggarapan sawah 

yang berbeda sehingga banyak hasil pertanian yang didapat. Karena 

                                                             
2
Nangim, Wawancara, 04 September 2018. 
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penghasilan utama dari sektor pertanian, maka di Dusun Ngagik Desa 

Bandar banyak dibentuk kelompok tani.
3
 

3. Keadaan Penduduk Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Desa Bandar merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk  

yang cukup padat. Berdasarkan data statistik per Agustus 2018 jumlah 

penduduk Desa Bandar mencapai 8.256 jiwa, terdiri dari  penduduk 

laki-laki sebanyak 4.122 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 

4.134 jiwa dengan 2.599 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 1 

Jumlah penduduk menurut umur 

No Usia Jumlah 

1 0-12 bulan 91 jiwa 

2 1-5 tahun 515 jiwa 

3 6-18 tahun 1.386 jiwa 

4 19-56 tahun 4.251 jiwa 

5 >56 tahun 2.013 jiwa 

 Jumlah 8.256 jiwa 

Sumber : Data Statistik Desa Bandar tahun 2017 

 

 

                                                             
3
Darmanto, Wawancara, 04 September 2018. 
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4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan 

Perekonomian merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Tingkat perekonomian di Desa Bandar 

terutama di Dusun Ngagik tergolong menengah kebawah. Penghasilan 

utama sebagian besar penduduknya berasal dari hasil pertanian seperti 

padi, cabe, jagung, ketela, dan sayuran. Karena yang menjadi sektor 

penghasilan utama dari pertanian maka kondisi lahan sawah maupun 

ladang menjadi sangatlah penting. Dari hasil pertanian itulah kemudian 

dijual kepasar ataupun ke tengkulak untuk mendapatkan uang. 

Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Bandar  

Pacitan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain petani juga 

ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh, karyawan swasta 

dan yang lainnya.
4
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandar 

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

1 Petani 2.848 orang 1.010 orang 

2 Buruh tani 468 orang - 

3 PNS 48 orang 32 orang 

4 Buruh migran 42 orang 12 orang 

                                                             
4
Sakri, Wawancara, 04 September 2018. 
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5 Pedagang 6 orang 8 orang 

6 Peternak 1.335 orang 22 orang 

7 Montir 42 orang - 

8 TNI 10 orang - 

9 POLRI 27 orang 3 orang 

10 Karyawan swasta 164 orang 78 orang 

11 Karyawan pemerintahan 12 orang 4 orang 

12 Pembantu Rumah tangga - 162 orang 

13 Pensiunan 22 orang - 

 Jumlah 5.024 orang 1.331 orang 

  Sumber : Data Statistik Desa Bandar tahun 2017 

5. Keadaan Keagamaan Desa Bandar Kecamatan Bandar 

 Penduduk Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 4 orang yang 

beragama Kristen dan sisanya semua pemeluk agama Islam. Mengenai 

sarana ibadah sangat memadai.
5
 Terdapat 26 masjid dan 33 mushola. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
5
Edi Mulyono, Wawancara, 04 September 2018. 
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Tabel 3 

Data keagamaan Desa Bandar 

No Agama Jumlah 

1 Islam 8. 252 orang 

2 Kristen 4 orang 

 Jumlah 8. 256  orang 

Sumber : Data Statistik Desa Bandar tahun 2017 

6. Keadaan Sosial Pendidikan Desa Bandar Kecamatan Bandar 

Di Desa Bandar tingkat pendidikan penduduknya rata-rata 

rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah dasar 

dan rata-rata hanya lulus sekolah menengah pertama. Dengan kata lain 

sumber daya manusianya kurang memadai. Meskipun sebagian 

penduduk ada yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah 

atas tetapi sebagian besar dari mereka lebih memilih bekerja daripada 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
6
 Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4 

Data Pendidikan Desa Bandar 

No Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Tamat  SD 987 orang 1.127 orang 

2 Tamat SMP 1.021 Orang 796 orang 

3 Tamat SMA 721 orang 693 orang 

                                                             
6
Sarini, Wawancara, 04 September 2018. 
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4 Tamat Perguruan Tinggi 84 orang 72 orang 

 Jumlah 2.813 orang 2.688 orang 

Sumber : Data Statistik Desa Bandar tahun 2017 

B. Deksripsi Data Khusus 

1. Praktik Akad Maro Sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan 

hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka 

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

untuk digarap dengan luas yang bervariasi. Ada juga yang tidak 

memiliki lahan sendiri untuk digarap 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 dilahan milik 

orang lain dengan imbalan bagi hasil. Terdapat juga pemilik lahan 

yang mempunyai beberapa bidang lahan tetapi tidak menggarapnya 

karena suatu sebab sehingga orang lain yang menggarapnya dengan 

mendapat sebagian hasilnya. 

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka petani menggarap 

lahan milik orang lain. Selain itu petani juga menyewa lahan milik 

orang lain yang kelebihan lahan ataupun tidak bisa menggarap lahan. 
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Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali 

panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil 

antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang 

tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan menjadi 

buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak 

menentu. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk 

memenuhi kebutuhannya masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu 

sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisalakukan. 

Kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Desa Bandar dengan 

sistem paroan yaitu benih, pupuk, obat-obatan semuanya dari 

pemilikdan dari petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yaitu 

sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Begitu pula di Dusun Ngagik mayoritas warganya berprofesi 

sebagai petani. Namun ada pula warganya yang merantau keluar kota. 

Selain itu, ada juga yang tidak memiliki lahan sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggarap lahan milik orang 

lain agar mendapat sebagian dari hasil panen tersebut untuk kebutuhan 

hidupnya. Karena hal inilah muncul beberapa praktik kerjasama 

dimana ada lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya digarap oleh 

orang lain kemudian ditanami padi, cabe, ataupun sayuran hasilnya 

nanti dibagi berdua. Praktik kerjasama tersebut kemudian dikenal 

dengan nama maro sawah. 
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Menurut Bapak Imam Sujak selaku salah satu penggarap lahan 

mengatakan: 

“ saya melihat lahannya bapak Martono yang kebetulan tidak 

digarap jadi saya tanya mengapa tidak digarap, kemudian bapak 

Martono menjelaskan kalau tidak ada waktu menggarap sawahnya 

kemudian saya menawarkan akad marokepada bapak Martono dan di 

iyakan.”
 7
 

 

Bahwa praktik maro sawah dapat terjadi ketika ada lahan kosong 

yang tidak digarap olah pemiliknya. “Dalam praktik maro akadnya 

hanya melalui lisan saja tidak ada perjanjian tertulisnya, serta tidak ada 

persyaratan khusus yang dibebankan pada saat praktik maro sawah”. 

Sedangkan Bapak Martono selaku pemilik lahan mengatakan: 

“disamping karena saya tidak ada waktu untuk menggarap 

sawah, maro adalah hal yang menjadi kebiasaan masyarakat disini 

jadi saya mengiyakan tawaran bapak Imam Sujak.”
 8
 

 

 Bahwa praktik maro sawah sudah biasa terjadi karena melalui 

kerjasama praktik maro sawah ini lahan yang kosong menjadi 

berkurang, tidak dibiarkan hanya menganggur tanpa hasil. Para 

pemilik lahan kebanyakan merasa senang dengan praktik maro sawah 

sehingga langsung mengiyakan akad praktik maro sawah ini. 

Berkaitan dengan penentuan tanaman pada praktik maro sawah 

menurut Bapak Mahmuji mengatakan: 

“ penentuan tanaman sudah dibicarakan diawal akad, kalo saya 

bilang ke bapak slamet pak saya mau maro padi sawah bapak.” 
9
 

 

                                                             
7
Imam Sujak, Wawancara, 31 Agustus 2018. 

8
Martono, Wawancara, 31 Agustus 2018. 

9
Mahmuji, Wawancara, 31 Agustus 2018. 
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Sudah dikatakan di awal misalkan saja yang sering adalah maro 

padi. Maka saat awal akad praktik maro nanti penggarap mengatakan 

kalau ingin maro padi dengan Bapak Slamet misalkan. Sedangkan 

menurut Bapak Slamet mengatakan: 

 “maro kan sudah biasa di sini jadi kalau ada yang mau maro 

sawah ya saya iyakan saja daripada sawah saya nganggur.” 
10

 

 

Karena praktik maro merupakan sesuatu yang sudah lumrah 

terjadi maka nantinya pemilik lahan yang tidak ingin lahannya 

nganggur akan langsung menyetujui kerjasama maro sawah tersebut 

seperti yang dilakukan oleh bapak Slamet. 

Sedangkan Bapak Sugeng yang memiliki lahan mengatakan 

bahwa: 

“terkadang saya juga kecewa sama hasil maro sawah, soalnya 

ada beberapa penggarap sawah yang tidak jujur saat proses maro 

bilangnya maro sawah tapi nanti di tanami sayuran yang lainnya.” 
11

 

Ada beberapa hal yang terkadang membuat kecewa pemilik lahan 

dalam akad kerjasama praktik maro sawah ini. Seperti adanya 

ketidakjujuran dari penggarap lahan ketika penggarap menanami 

tanaman lain selain yang diawal katakan. Jadi  menurut Bapak Sugeng 

bahwa dalam akad maro sawah ada beberapa praktik yang bermasalah, 

seperti penggarap lahan yang hanya melaporkan satu jenis tanaman 

kepada pemilik lahan. Ada  juga  yang  pada  akadnya maro sawah 

                                                             
10

Slamet, Wawancara, 31 Agustus 2018. 
11 Sugeng, Wawancara, 31 Agustus 2018. 
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padi ternyata dalam praktiknya penggarap lahan menanami cabe 

kemudian saat waktu panen pemilik lahan diberi padi oleh penggarap 

lahan. 

Sering terjadi penggarap menanami pinggiran sawah dengan 

sayuran seperti kacang panjang, cabe, ataupun tanaman lain yang 

nantinya bisa dijual dan dimanfaatkan penggarap lahan tanpa 

sepengetahuan pemilik lahan. 

2. Penetapan Bagi Hasil Akad Maro sawah di Dusun Ngagik Desa 

Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

Penentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan 

penggarap lahan dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung yaitu 

diawal akad. Persentase bagi hasilnya sesuai dengan andil diantara 

kedua belah pihak. Misalkan saja pemilik lahan lahan andilnya 50:50 

maka nantinya bagi hasilnya juga 50:50, begitu pula misalkan ada 

60:40 maka bagi hasilnya juga 60:40. Perjanjian bagi hasil dilakukan 

dengan adanya saling kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap 

lahan hanya diucapkan dengan lisan karena mereka saling percaya satu 

sama lain. Pemberian lahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Dusun 

Ngagik Desa Bandar merupakan suatu kegiatan yang dapat 

menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa 

solidaritas dan menumbuh suburkan sifat tolong menolong dikalangan 

masyarakat. Walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak 
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dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi 

hasil. 

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan lahan petani 

penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi 

hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian paroan, tentunya 

terlebih dahulu sudah banyak pertimbangan antara pemilik lahan 

dengan petani penggarap, untuk pemilik lahan bagian hasil panennya 

yaitu separo dan separonya lagi untuk petani penggarap. Objek akad 

yang digunakan dalam penggarapan lahan disini berupa sawah dari 

pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam 

menggarapnya.  

Dalam pembagian hasil panennya menggunakan akad 

muza>ra’ah karena objek akad berupa sawah dan pemilik lahan 

memberikan modal berupa sawah untuk di olah dan petani penggarap 

menyalurkan keahlian dalam mengolah sawah, maka pembagian hasil 

panennya juga harus sama sesuai modal yang dikeluarkan dan sesuai 

kesepakatan. 

Dalam praktik pembagian hasil dalam akad maro sawah  

wawancara pertama pada Kepala Desa Bandar bapak Sarifudin, 

menurut beliau mengatakan: 

”maro sawah di Desa Bandar penentuan bagi hasilnya ada 

paroan, mertelu ataupun sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang 

lagi maro, tergantung pas maro seberapa besar ikut andil dalam 

penggarapan sawahnya.” 
12

 

                                                             
12

Sarifuddin, Wawancara, 06 September 2018. 
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Penentuan bagi hasil dalam akad maro sawah adalah adalah 

separo-separo dibagi berdua. Ketentuan ini sudah dikatakan diawal 

akad praktik maro sawah, kalaupun misal tidak separo biasanya 

sepertiga. Kalau sepertiga biasanya andilnya di antara kedua belah 

pihak ada salah satu pihak yang punya andil lebih besar. 

Menurut Bapak Tuyadi bapak RW 18 Dusun Ngagik Desa 

Bandar  mengatakan: 

 “penentuan bagi hasil mengikuti adat disini, kan sudah saling 

percaya antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Ada 

beberapa memang terjadi masalah karena ketidakjujuran dari 

penggarap sawah hanya saja diselesaikan dengan musyawarah. 

Misalkan saja masalah tanaman yang akan ditanam penggarap sawah 

tidak menyebutkan semuanya hanya satu jenis saja kan otomatis nanti 

yang dibagi hasilnya hanya satu jenis tanaman saja yang lainnya milik 

penggarap sawah.”
 13

 

 

 Penentuan bagi hasilnya disesuaikan dengan kebiasaan yang 

sudah ada di Dusun Ngagik Desa Bandar dengan berdasarkan 

kepercayaan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. dalam 

beberapa praktik maro sawah di Dusun Ngagik terjadi kekecewaan di 

salah satu pihak yakni pemilik sawah. Beberapa penggarap sawah 

melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan tanaman apa 

saja yang akan dibagi hasilnya dengan pemilik lahan, mereka hanya 

memberitahukan satu jenis tanaman saja yang nantinya akan dibagi 

hasilnya dengan pemilik sawah. 

                                                             
13

Tuyadi, Wawancara, 06 September 2018. 
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Begitu pula salah satu penggarap sawah Bapak Tuyamin 

mengatakan: 

 “sayuran yang kita tanam di pinggiran memang tidak kita 

bicarakan di awal karena kan itu inisiatifnya saya sendiri pas sudah 

menanam padi, biar gak nganggur saja pinggiran sawahnya.” 
14

 

 

Bahwa terkadang memang ada beberapa sayuran di pinggiran 

sawah yang tidak mereka laporkan kepada pemilik sawah, hal ini 

ditanami atas inisiatif dari penggarap sawah sendiri dan karena 

dianggap hanya sedikit jadi dirasa tidak perlu dilaporkan kepada 

pemilik sawah. Sedangkan menurut Bapak Anto pemilik sawah yang 

pernah mengalami ketidakjujuran dari penggarap sawahnya 

mengatakan: 

 “terkadang saya kecewa karena penggarap lahan tidak 

memberitahu saya apa saja yang ditanam di sawah saya, seharusnya 

ya bilang mau menanam saja biar jelas nantinya kan nantinya pupuk 

dan obat-obatannya juga kepakai untuk semua tanamannya.”
 15

 

 

Menurut Bapak Anto seharusnya memberitahukan apa saja 

tanaman yang mereka tanam karena kan terkadang perawatan tanaman 

yang ditanam pengarap juga memakai pupuk dan obat-obatan yang di 

situ ada andil dari pemilik sawah. 

Menurut salah satu penggarap lahan Bapak Tunaji mengatakan: 

“bagi hasil maro sawah kita bagi berdua separo-separo karena 

kan andilnya kita bagi rata juga.” 
16

   

 

                                                             
14

Tuyamin, Wawancara, 06 September 2018. 
15

Anto, Wawancara, 06 September 2018. 
16

Tunaji, Wawancara, 01 September 2018. 
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Penentuan  bagi hasil Maro sawah hasilnya dibagi berdua sama 

rata dan sudah ditentukan diawal akad praktik maro sawah. Sedangkan 

kalau menurut Bapak Nyamin selaku pemilik lahan mengatakan: 

” bagi hasilnya ya kita bagi sesuai kesepakatan kita berdua 

tergantung gimana sama adilnya.” 
17

 

 

Penentuan besarnya bagi hasil sesuai kesepakatan di awal hanya 

saja tergantung andil dari kedua belah pihak besar mana, disesuaikan 

kemudian disepakati. 

                                                             
17

Nyamin, Wawancara, 01 September 2018. 
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BAB IV 

ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MARO 

SAWAH DI DUSUN NGAGIK DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR 

KABUPATEN PACITAN 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Maro Sawah di Dusun Ngagik 

Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Manusia adalah makhluk  yang  bersifat sosial yang berarti bahwa 

hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, 

maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu 

dengan yang lainnya.
1
 Di antaranya adanya kerjasama yang terjalin antara 

masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti 

halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar. 

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan 

pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian ketika terjadi 

sengketa. Ada beberapa ketentuan  baik dalam Al-qur’an maupun hadith 

Nabi yang dapat dijadikan sebagai  dasar hukum mengenai hal ini. 

Di dalam Al-qur’an surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai perdamaian  

sebagai berikut: 

اقْ تَتَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ يْ نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَ 
نَ ُهَما  األْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ تَِفيَء ِإََل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ

بُّ اْلُمْقِسِطَي )  (٩بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيُِ
                                                             

1
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2010),154. 
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang 

satu melanggar perjanjian terhadap yang lain , hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah kalau dia telah surut, damaikanlah diantara keduanya 

menurut keadilan dan hendaklah kamu berlakun adil. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.
2
 

 

Muza>ra’ah ialah menyuruh orang lain untuk mengolah lahannya 

dan  benihnya berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian bahwa 

seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan 

sedangkan mukha>barah  ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan 

tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal 

dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa 

seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang 

mengusahakan. 

Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat 

memberikan suatu wacana tentang agama Islam yang selalu menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena 

karena menyangkut perekonomian orang lain, dimana pihak yang tidak 

memiliki lahan juga bisa ikut menikmati hasil panen yang nantinya dapat 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Syariat Islam aspek hukum Islam untuk kepentingan umat manusia 

dalam kehidupan di dunai ini khususnya dalam akad  muza>ra’ah  yang 

telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-qur’an dan sunnah. Mengenai 

hikmah dan tujuan akad kerjasama muza>ra’ah adalah mengajak manusia 

                                                             
2
Al-qur’an, 49:9. 
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untuk saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: 

ْهَر اْْلَرَاَم َوال اْْلَْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال  لُّوا َشَعائَِر اللَِّه َوال الشَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتُِ
ْم َورِْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوال  َي اْلبَ ْيَت اْْلَرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضال ِمْن َرِّبِِّ آمِّ

وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلَرَاِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ ََيْرَِمنَُّكْم شَ  َنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ
ْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب )  ( ٢َوالت َّ

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, danbinatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 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. 

 

Hadith Nabi: 

َهاِمْنَثَمرٍَأْوَزرْعٍ أَن ََّرُسوْ  ن ْ  اَلللِهَصلَّىاللُهَعلَْيِهَوَسلََّمَعاَمََلَْهَلَخْيبَ رَِبَشْطرٍَعَلىَماَِيُْرُجُِ
   

“Rasulullah SAW melakukan akad muza>ra’ah dengan penduduk 
khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa 

buah atau tanaman” (HR. Al-Bukhari, Muslim).
3
 

 

Dari hadith di atas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan 

sahnya paruhan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Disamping itu 

hadith tersebut mengisahkan penduduk khaibar tentang kerjasama dalam 

pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian 

dari hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah 

                                                             
3
Abd.Syukur Rahimy, Shahih Muslim. Terj. Ma’mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), 159. 
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Saw telah memperkerjakan 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 khulafaur Rasyidin dan ini bukan  sistem upah-mengupah 

akan tetapi sistem kerjasama. 

Dalam hal kerjasama, akad menduduki peringkat yang sangat 

penting dalam sebuah transaksi. Karena akad merupakan ijab qabul antara 

satu pihak dengan pihak yang lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap transaksi 

muamalah terdapat akad, dan akad muza>ra’ah merupakan bagian dari 

muamalah yang juga membutuhkan akad. 

Adapun transaksi muza>ra’ah yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

Dusun Ngagik Desa Bandar yaitu salah satunya  praktik maro sawah. Dan 

untuk mengetahui apakah akad transaksi maro sawah tersebut sah atau 

tidak, harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam 

akad  muza>ra’ah yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu 

dianalisis yaitu: 

Dalam pelaksanaan akad muza>ra’ah  yang terjadi di Dusun Ngagik 

Desa Bandar bertujuan untuk saling membantu antara pemilik sawah 

dengan penggarap sawah. Pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola 

sawahnya, sedangkan penggarap yang tidak mempunyai sawah pertanian 

atau sawah mereka yang tidak luas, bisa mengelola dengan menanami 

sawah milik orang lain sesuai dengan kesepakatan. Oleh sebab itu, wajar 
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apabila antara pihak pemilik sawah bekerja sama dengan penggarap 

sawah, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk akad 

kerjasama yang diperintahkan dalam Agama Islam. 

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Dusun Ngagik Desa 

Bandar melakukan akad perjanjian muza>ra’ah dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah disepakati bersama dan adanya unsur tolong menolong. 

Teori muza>ra’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 ini menurut penulis 

ada beberapa hal yang harus dianalisa dari segi rukun dan syarat akad 

muza>ra’ah di antaranya: 

1.  ‘aqidain (dua orang yang bertransaksi). 

Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi maro sawah 

di Dusun Ngagik Desa Bandar. Terdiri dari pemilik sawah dan 

penggarap sawah. Para pihak yang terlibat dalam akad maro sawah di 

Dusun Ngagik secara umum telah memenuhi persyaratan untuk 

melakukan akad maro sawah. Dalam hal ini pemilik sawah ataupun 

penggarap adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, sehat 

akalnya (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa 

(atas kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela. 

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat atas 

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak boleh akad 
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dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 

keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang 

berakad atau pihak yang lain. 

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad maro 

sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar telah memenuhi rukun dan 

persyaratan muza>ra’ah terkait subjeknya yaitu pihak pemilik sawah 

dan pihak penggarap sawah. 

2. Ditinjau dari sighat (ijab dan qobul) 

Dalam transaksi muza>ra’ah belum dikatakan sah sebelum 

adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qobul 

menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qobul 

dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena 

adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang misalnya bisu atau 

yang lainnya, boleh ijab dan qobul dengan surat-menyurat yang 

mengandung arti ijab dan qobul. Dalam membuat perjanjian maro 

sawah masyarakat Dusun Ngagik Desa Bandar tidak begitu 

menganggap penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka 

merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang 

bersangkutan sudah dianggap cukup. 
4
 

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menyatakan ijab dan qobul dalam sebuah perjanjian. Dalam 

                                                             
4
Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 

115-116. 
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menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang 

paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh 

kedua belah pihak yang berakad. Sighat akad dapat dilakukan dengan 

cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas 

tentang adanya ijab dan qobul, dan dapat berupa perbuatan yang telah 

menjadi kebiasaan dalam transaksi akad muza>ra’ah. 

Dalam hukum Islam, akad benar-benar mempunyai akibat 

hukum terhadap objek akad, diperlukan beberapa syarat. Adapun 

syarat ijab dan qobul yaitu dilakukan secara berkesinambungan, 

berkesesuaian, dan terbebas dari penangguhan.  

Adapun akad maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar 

dilakukan berhadap-hadapan antara pemilik sawah dan penggarap 

sawah. Ijab dan qobul yang diucapkan dalam akad maro sawah di 

Dusun Ngagik Desa Bandar dilakukan dengan menggunakan lisan, di 

mana tidak ada surat perjanjian atau bukti tertulis serta tidak ada saksi 

yang menyaksikannya.  

Menurut penulis ijab dan qobul dalam muza>ra’ah wajib ada, 

hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-

masing. Yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta 

kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Karena ijab dan qobul itu 

diadakan untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap perikatan 

yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan dan akad yang 
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dibuat harus mencerminkan keridhoan dari semua pihak yang 

melakukan akad.  

Dengan demikian dilihat dari segi sighat (ijab dan qobul) yang 

dilakukan masyarakat Dusun Ngagik Desa Bandar secara lisan dalam 

akad maro sawah sudah memenuhi rukun dan syarat muza>ra’ah terkait 

sighat atau ijab dan qobul di mana dilakukan saling berkesinambungan 

antara kedua belah pihak.  

3. Ditinjau dari objek  

Islam membolehkan pelaksanaan muza>ra’ah selama sesuai 

dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat muza>ra’ah 

yaitu berkaitan dengan tanaman. Di mana tanaman yang menjadi 

objek akad muza>ra’ah secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. 

Seperti transaksi maro sawah yang sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat Dusun Ngagik Desa Bandar, sebagian masyarakat Dusun 

Ngagik biasa melakukan transaksi muza>ra’ah dengan cara akad maro 

sawah secara musiman atau jangka waktu tahunan. Yang dimaksud 

transaksi maro sawah disini adalah kerjasama penggarapan lahan 

untuk ditanami padi ataupun tanaman lainnya.  

Ada beberapa syarat berkaitan dengan tanaman dalam akad 

muza>ra’ah yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 

b. Menurut adat di kalangan petani lahan itu bisa diolah dan 

menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus kering 
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sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian maka 

akad muza>ra’ah tidak sah. 

c. Batas-batas lahan harus jelas. 

d. Lahan itu diserahkan seluruhnya kepada petani untuk diolah. 

e. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, 

dll. 

f. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang 

akan melangsungkan akad. Tidak boleh mensyaratkan bagi salah 

satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar 

pengganti biji.
5
 

Dalam praktiknya transaksi akad maro sawah yang dilakukan 

masyarakat Dusun Ngagik Desa Bandar adalah ketika waktu akad tidak 

disebutkan tanaman apa saja yang boleh ditanam. Misalkan pada akad 

mengatakan maro sawah padi, kemudian di pinggiran sawah oleh 

penggarap sawah ditanami tanaman lain seperti kacang panjang ataupun 

cabe tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Ada juga yang di awal akad 

mengatakan maro sawah padi ternyata yang terjadi oleh penggarap 

ditanami cabe. Kemudian pada saat musim panen padi si pemilik sawah 

diberi padi oleh penggarap sawah.  

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa akad maro 

sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar tidak sesuai dengan hukum Islam 

terkait dengan objek akad muza>ra’ah  yaitu tidak ada penyebutan di awal 

                                                             
5
Sohari Sahroni, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80. 
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mengenai tanaman apa saja yang boleh dan tidak boleh ditanam pada saat 

akad maro sawah. Hal ini juga mengakibatkan adanya ketidakjujuran 

penggarap kepada pemilik lahan akan kerjasama maro sawah yang mereka 

sepakati sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu 

pemilik sawah. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik bagi hasil akad Maro sawah 

di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum 

bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, 

sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah 

dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur 

masyarakatnya yang berbeda.  

Menurut  fuqaha’, bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan 

setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Imam malik 

membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap, sebagaimana 

pendapatnya qiradh. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu 

merupakan suatu pemberian dan bukan bagi hasil dan menurut pendapat 

yang lain tidak boleh.
6
  Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi 

pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. 

Yang dimaksudkan dengan bagi hasil di sini adalah pemberian hasil untuk 

orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan  seperti 

setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai 

                                                             
6
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahidin III. Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah 

(Semarang:asy-Syifa’,1990),258. 
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dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik sawah dan petani 

penggarap sawah).  

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua 

macam persyaratan  yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad 

dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad. 

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil. 

Jumhur fuqaha bahwa waktu tersebut jelas yakni waktu yang tertentu, 

akan tetapi golongan Zahiri membolehkan hingga waktu yang tidak 

tertentu.  

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Dusun 

Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan didasarkan 

pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara pemilik 

sawah dengan petani penggarap sawah dengan pertimbangan yang matang, 

salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil maro sawah, adapun 

pembagian hasil panennya adalah dibagi sama rata antara pemilik sawah 

dengan penggarap sawah. Namun ada beberapa bagi hasil yang tidak 

sesuai dengan ketentuan di akad, misalkan pada saat akad awal 

mengatakan maro sawah padi saja tapi kenyataannya di pinggiran sawah 

oleh penggarap di tanami tanaman lain seperti kacang panjang ataupun 

cabe. Hal ini dilakukan penggarap tanpa sepengetahuan pemilik lahan. 

Kemudian nantinya yang dibagi hasilnya hanya padi saja, tanaman yang 

lain dibagi sesuai keinginan penggarap. Bahkan ada pula yang akad awal 

maro padi ternyata ditanami cabe oleh penggarap. Ketentuan bagi hasilnya 
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apabila sudah masuk waktu panen padi oleh penggarap pemilik sawah 

diberi beberapa karung padi sebagai ganti bagi hasil maro sawah dengan 

pemilik sawah.  

Adapun hikmah diperbolehkannya melakukan akad maro sawah, 

perkebunan, lahan ataupun bagi hasil adalah memberikan kemudahan 

dalam kehidupan  manusia dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak 

yang dirugikan. Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian 

dimana petani menerima tanah atau sawah kemudian pemilik tanah 

membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Jika 

terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian tidak 

semata-mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya dan tenaga 

yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan 

persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung 

unsur ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah yang 

tidak dibenarkan dalam Islam. 

Menurut analisa penulis pembagian hasil panen antara pemilik 

sawah dan petani penggarap sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar belum 

sesuai dengan prinsip hukum Islam. Karena berobjek pada sawah dengan 

akad muza>ra’ah. Karena pihak pemilik lahan mengeluarkan modal berupa 

sawah dan bibit tanaman kemudian diserahkan kepada penggarap untuk 

diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama muza>ra’ah 

dibagi berdua. Tetapi pada praktiknya selain dari tanaman yang di awal 

disebutkan ada beberapa tanaman lagi yang ditanam oleh penggarap tanpa 
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sepengetahuan pemilik sawah. Hanya saja yang dibagi hanya satu jenis 

tanaman saja, seperti padi saja. Sedangkan tanaman yang berada di 

pinggiran sawah tidak ikut dibagi hasilnya dan hanya dinikmati oleh 

penggarap saja. 

Perjanjian bagi hasil maro sawah mendapat persetujuan dari 

keduanya karena sudah dipertimbangkan diawal yaitu modal berupa sawah 

dan benih tanaman berasal dari pemilik sawah. Sistem penggarapan sawah 

yang seperti inilah yang banyak diterapkan di Dusun Ngagik Desa Bandar. 

Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani 

penggarap sawah yang membagi hasilnya separo-separo. Manfaat yang 

diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil garapan yang dapat 

membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa penetapan bagi 

hasil dalam praktik akad maro sawah belum sesuai dengan hukum Islam 

karena belum terpenuhinya syarat sah dari penetapan bagi hasil yang 

sesuai dengan hukum Islam yaitu mengandung unsur gharar dan unsur 

ketidakadilan. Dalam praktik maro sawah yang terjadi di Dusun Ngagik 

Desa Bandar masih mengandung unsur ketidakjelasan yaitu ada beberapa 

praktik maro sawah yang tidak menetapkan bagi hasil dari jenis tanaman 

yang ditanam. Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati penetapan 

bagi hasil yang separo-separo, akan tetapi karena tidak ada kejujuran 

penggarap lahan mengenai tanaman lain yang ditanam dalam praktik maro 
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sawah mengakibatkan ada satu pihak yang dirugikan dalam praktik maro 

sawah yaitu pemilik sawah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Akad penggarapan sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 

tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat muza>ra’ah, yaitu dalam 

hal ketentuan tanaman. Di mana ketentuan tanaman apa saja yang akan 

ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian 

bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah. 

2.  Pembagian hasil panen dari penggarapan sawah  antara pemilik  sawah 

dan petani penggarap akad maro di Dusun Ngagik Desa Bandar 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum 

Islam, karena dalam penetapan bagi hasilnya mengandung unsur gharar 

dan unsur ketidakadilan di mana penggarap tidak jujur terhadap tanaman 

apa saja yang di bagi hasilnya dalam praktik maro sawah. Karena hal ini 

menyebabkan salah satu pihak yakni pemilik  sawah merasa dirugikan. 

B. Saran 

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan akad 

(perjanjian) disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang 

mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian 

penggarapan lahan dengan bagi hasil paroan. Dan menentukan tanaman 

apa saja yang dapat ditanam saat akad maro sawah serta berapa lama 
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jangka waktu dalam  kerjasama penggarapan lahan berlangsung, harus 

ada kepastian waktu yang  jelas. 

2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian berapa lama 

kerjasama penggarapan lahan berlangsung, serta ada transparansi 

mengenai kerjasama maro sawah. 
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