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Abstrak 

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak 

yang disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di 

atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. 

Namun pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Wotan terdapat permasalahan 

adanya sistem bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dan adanya sistem 

ijon yang mengandung unsur gharar dan ikhtikar. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pada akad muzara‟ah 

di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif induktif. Akad muzara‟ah di desa Wotan dikenal 

dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari 

pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. 

Terdapat dua sistem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian 

dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yang 

diberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil di desa 

Wotan sesuai dengan prespektif ekonomi Islam sebab ukuran besaran imbangan 

bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu maro dan mertelu. Maro 

adalah bagi hasil 50% : 50% dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan. 

Mertelu adalah bagi hasil 1/3 : 2/3 dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal 

dari petani penggarap. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan 

sistem product and loss sharing dimana hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian 

yang terjadi akibat gagal panen ditanggung kedua pihak secara adil.  
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Abstract 

The agreement of “bagi hasil” was the agreement that held among the owners on 

one side and the person or legal entity on the other hand, so-called “peasants” 

based on agricultural business on the land owners with the sharing of “bagi 

hasil” between the two sides. But implementation of the agreement of “bagi 

hasil” in the Wotan village there is the problem of the existence there are system 

of the “bagi hasil” given in early and ijon system that contain elements of gharar 

and ikhtikar. This research was conducted to analyze and describe 

implementation of “bagi hasil” on cotract muzara‟ah in the Wotan village, 

Sokolilo, Pati using descriptive analysis of inductive methods. Contract 

muzara‟ah in the Wotan village was know by the term of the agreement and “bagi 

hasil” is done on the basis of their initiative from the owners of agricultural land 

wich was done orally on the basis of trust. There are two system of “bagi hasil” 

i.e. “bagi hasil” given at the beginning of the agreement in the front of money 

that applies to “bengkok” land of the village and “bagi hasil” of any given 

harvest in the form of  agricultural  output. The agreement of “bagi hasil” in the 

Wotan village in accordance with Islamic economic perspective because the lot 

size counterpart for the “bagi hasil” already specified at the beginning of the 

treaty namely maro and mertelu. Maro is “bagi hasil” 50% : 50% provide, the 

fertilizer comes  from the owner of land. Mertelu is for 1/3 : 2/3 “bagi hasil” 

where fertilizer, seed and farm implements originated from sharecroppers. The 

implementation of the agreement of “bagi hasil” was done by system product and 

loss sharing where appropriate devided portions and losses incurred as a result of 

failed harvest is borne by both sides in a fair manner. 
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Pendahuluan 

Dalam konsep mu’amalah, Islam telah mengajarkan adanya pelaksanaan akad 

muzara‟ah yakni akad kerjasama dalam bidang pertanian. Pelaksanaan akad 

muzara‟ah memudahkan petani yang tidak memiliki lahan tetapi mempunyai skill 

untuk dapat tetap bekerja. Di sisi lain, pemilik lahan juga dapat memberdayakan 

lahannya dan tetap memperoleh hasil panen berdasarkan sistem bagi hasil yang 

telah disepakati. Pemerintah juga telah mengatur tentang perjanjian bagi hasil 

dalam UU No.2 Tahun 1960. 

Berdasarkan keputusan Dewan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan 

Nusantara tahun 2015 (bkp pertanian, 2015) Kabupaten Pati yang berjuluk “Pati 

Bumi Mina Tani” masuk dalam nominasi Kabupaten atau Kota terbaik nasional 

kedua dalam menyokong ketahanan pangan negara dimana Kabupaten Pati 

mempunyai satu desa dimana terdapat ketersediaan lahan yang disebut-sebut 

sebagai lahan pertanian terluas se-Indonesia yakni desa Wotan yang terletak di 

Kecamatan Sukolilo. Mayoritas penduduk di desa Wotan berprofesi sebagai 

petani dan masih banyak terdapat lahan pertanian yang dapat dimafaatkan serta 

banyaknya peluang praktik pelaksanaan akad muzara‟ah yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Wotan. 

Pelaksanaan akad muzara‟ah di desa Wotan yang lebih dikenal dengan 

perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan adat secara turun-temurun. Namun 

dalam pelaksanaan akad muzara‟ah di desa Wotan terdapat beberapa 

permasalahan di antaranya yang sering terjadi adalah sistem bagi hasil yang 

diberikan di awal perjanjian cenderung merugikan salah satu pihak ataupun 

adanya sistem ijon dalam pembagian bagi hasilnya dimana terdapat spekulasi 

dalam penjualan hasil panen dimana apabila harga gabah sedang tinggi maka hasil 

panen akan ditebas, sebaliknya apabila harga gabah turun maka gabah akan 

disimpan. Hal tersebut mengandung unsur gharar dan ikhtikar yang dilarang 

dalam Islam. 
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Berdasarkan permasalahan dalam akad muzara‟ah yang terjadi di desa Wotan 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, peneliti menjadikan permasalahan tersebut 

sebagai sebuah judul penelitian, yakni “Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad 

Muzara‟ah di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Perspektif 

Ekonomi Islam.” 

Kerangka Teori 

Bagi Hasil dalam bidang pertanian telah diatur pemerintah dalam UU No.2 

Tahun 1960 agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap 

dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang 

layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Perjanjian bagi-hasil ialah 

perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak 

dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak - yang dalam undang-undang ini 

disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh 

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak. 

Islam mengenal pejanjian bagi hasil dengan nama akad muzara‟ah. 

Muzara‟ah  menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang 

keluar sebagian darinya dan secara istilah muzara‟ah adalah akad kerjasama 

dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan 

penggarap dimana benih berasal dari petani penggarap dengan pembagian hasil 

sesuai kesepakatan kedua pihak. Rukun muzara‟ah  ialah “akad, yaitu ijab dan 

kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, 

perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.  
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Transaksi gharar yang berkaitan dengan kontrak dalam bidang pertanian 

yaitu kontrak mukhadara (jual beli kurma hijau yang belum nampak mutu 

kebaikannya), jual beli mu„awama atau sinin (jual beli buah-buahan yang belum 

berbuah), kontrak mukhabarah (kontrak sewa dimana seseorang menyediakan 

lahan tertentu untuk digarap oleh penyewa, sedangkan bibit dan pemeliharaan 

menjadi tanggungjawab penyewa, sehingga tidak jelas berapa harga sewa dan 

upahnya), kontrak muzabanah (jual beli kurma yang masih berada dipohonnya 

kurma), kontrak muhaqalah (jual beli tanaman dengan takaran makanan yang 

dikenal dalam masyarakat). 

Bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian yang 

keluar daripadanya, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang 

yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah 

atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Pelaksanaan bagi hasil dalam akad muzara‟ah menganut 

sistem product and loss sharing yang didasarkan pada sistem profit and loss 

sharing dimana para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang 

telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh 

pemilik usaha dalam hal ini pemilik tanah. Sedangkan apabila terjadi kerugian 

(loss) maka akan ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-

masing pihak. Namun, profit yang dimaksudkan dalam akad muzara‟ah di sini 

adalah produk yang dihasilkan dari lahan pertanian yang dikelola. Penerapan bagi 

hasil sistem muzara‟ah berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi 

yakni dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani 

penggarap maupun pemilik tanah. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian ini 

adalah penelitian lapangan yang berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan 

serta diintegrasikan dengan data-data yang mendukung. Penelitian ini dilakukan 

secara intesif, terperinci dan mendalam terhadap obyek penelitian melalui kajian 

data-data kemudian dianalisis secara deskriptif dan dikorelasikan dengan landasan 

teori yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan 

saat ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan 

kelompok subjek yang didasarkan atas  karakteristik yang disesuaikan dengan 

maksud penelitian. Responden dalam penelitian ini antara lain Kepala Gabungan 

Kelompok Tani Guyub Rukun desa Wotan 1 orang, pemilik lahan pertanian di 

desa Wotan yang melakukan perjanijan bagi hasil 11 orang, petani penggarap di 

desa Wotan yang melakukan perjanjian bagi hasil 11 orang dan tokoh agama desa 

Wotan 1 orang. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang 

berasal dari wawancara, dokumentasi serta observasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif induktif dengan cara metarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. 

Pembahasan 

Desa Wotan merupakan desa yang menjadi pusat kegiatan pertanian di 

Kecamatan Sukolilo. Desa Wotan berada di sebelah selatan ± 2 km dari pusat 

Kecamatan Sukolilo dengan batas-batas wilayah desa Wotan sebagai berikut: 

Utara    : Kabupaten Kudus 

Timur   : Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Barat   : Desa Baleadi dan Kabupaten Kudus 

Selatan  : Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo 
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Menurut data Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukolilo tahun 2016 

desa Wotan mempunyai luas wilayah terluas di Kabupaten Pati yakni sekitar 

2.133 ha dengan luas lahan sawah sebesar 1.756 ha dimana sebagian besar 

penduduk berprofesi sebagai petani. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai 

petani 3.648 orang, dimana pemilik lahan berjumlah 3.006 orang dan buruh tani 

berjumlah 642 orang. 

Akad muzara‟ah di desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil 

dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola 

oleh petani penggarap yang dipercaya dan di masa panen petani penggarap 

menyerahkan bagi hasil kepada pemilik lahan dimana besaran bagi hasil sesuai 

dengan kesepakatan. Perjanjian bagi hasil di desa Wotan dilaksanakan secara lisan 

atas dasar kepercayaan. Di desa Wotan praktik perjanjian bagi hasil dalam 

pertanian diadakan sebagi bentuk rasa tolong menolong dan juga berfungsi 

menjalin tali persaudaraan antara pemilik lahan pertanian dengan pentani 

penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian.  

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian bagi hasil 

dalam pertanian di desa Wotan yaitu : 

1. Pemilik Lahan  

a. Pemilik lahan mempunyai lahan pertanian yang tidak diusahakan. 

b. Pemilik lahan mempunyai pekerjaan utama yang lebih diprioritaskan. 

c. Pemilik tanah sudah tidak mampu untuk menggarap lahan pertaniannya 

sendiri. 

d. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih 

mampu menggarap dan membutuhkan pendapatan lebih untuk 

mengusahakan lahan pertanian yang dimilikinya. 

2. Petani Penggarap 

a. Petani penggarap tidak mempunyai lahan pertanian sendiri 

b. Petani penggarap membutuhkan tambahan pendapatan di luar pendapatan 

tetapnya sebagai petani yang menggarap lahan pertaniannya sendiri. 

c. Petani penggarap mempunyai kemampuan dan waktu lebih untuk 

mengelola lahan pertanian lain selain lahan pertanian yang dimilikinya. 
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Terdapat dua bentuk praktik perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di desa 

Wotan yaitu : 

1. Bagi Hasil Diberikan Diawal Masa Perjanjian 

a. Praktik perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik lahan pertanian 

dengan petani penggarap dimana pada awal perjanjian petani penggarap 

menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati dengan pihak pemilik 

lahan pertanian sebagai bentuk bagi hasil dari perjanjian yang dilakukan.  

b. Lahan pertanian berasal dari pemilik tanah yang kemudian dikuasakan 

kepada petani penggarap dimana perjanjian dilakukan secara tertulis 

dengan melibatkan Kepala Desa sebagai saksi. 

c. Benih, pupuk dan alat pertanian berasal dari petani penggarap. 

d. Terdapat batasan jangka waktu dalam penggarapan lahan pertanian sesuai 

dengan jumlah uang bagi hasil yang diterima pada awal perjanjian. 

e. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani penggarap. 

f. Lahan sawah yang dibagi hasilkan adalah lahan bengkok desa. 

g. Dilakukan oleh petani dengan pendapatan rata-rata Rp.5.000.0000,- per 

bulan. 

2. Bagi Hasil yang Diberikan Setiap Masa Panen 

a. Praktik perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik lahan pertanian 

dengan petani penggarap dimana bagi hasil dilakukan setiap kali masa 

panen. 

b. Perjanjian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dilakukan 

secara lisan tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi. 

c. Perjanjian didasarkan atas kesepakatan dengan asas kekeluargaan dan 

kepercayaan. 

d. Pada umumnya tidak ada batasan jangka waktu dalam penggarapan lahan 

pertanian. 

e. Kerugian ditanggung secara bersama-sama antara pemilik lahan pertanian 

dengan petani penggarap. 

f. Dilakukan oleh petani dengan rata-rata pendapatan Rp.2.000.000,- per 

bulan. 
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Perjanjian bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian dilakukan pada 

pengolahan lahan sawah bengkok desa dengan sistem lelang dimana bagi hasil 

telah ditentukan di awal perjanjian yakni sebesar Rp.12.500.000,- untuk setiap 1 

hektar sawah per 1 tahun. Menurut syarat kerjasama dalam bidang pertanian 

dalam ekonomi Islam bentuk perjanjian bagi hasil yang diberikan di awal 

perjanjian adalah tidak sesuai sebab bentuk bagi hasilnya berupa uang, bukan 

hasil dari lahan pertanian mengingat obyek dari perjanjian bagi hasil adalah lahan 

pertanian maka yang dibagi hasilkan adalah hasil dari lahan pertanian yang 

dikelola tersebut. Sehingga sitem bagi hasil ini mengandung ketidakjelasan 

(gharar) sebab pemilik lahan pertanian juga tidak mengatahui secara pasti hasil 

dari lahan pertanian yang diusahakan oleh petani penggarap. 

Sistem bagi hasil seperti ini tidak mengacu pada prinsip product and loss 

sharing sebab apabila petani penggarap mengalami keuntungan yang lebih dari 

hasil panen maka hanya akan dinikmati oleh petani penggarap dan pemilik tanah 

tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Sebaliknya, 

apabila lahan pertanian yang dikelola oleh petani penggarap mengalami kerugian 

atau gagal panen, maka semua kerugian akan ditanggung oleh petani penggarap.  

Bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen juga sesuai dengan prinsip 

syariah sebab terdapat prinsip product and loss sharing dalam pelaksanaan bagi 

hasilnya dimana kerugian ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani 

penggarap. 

Bentuk besaran imbangan bagi hasil yang diterapkan di desa Wotan ada 2 

(dua) yaitu : 

a) Paron atau maro 

Isilah bagi hasil paron atau maro adalah bentuk besaran imbangan bagi 

hasil dengan menggunakan perbandingan 1:1 yakni 50% hasil untuk pemilik 

lahan pertanian dan 50% hasil untuk petani penggarap dengan ketentuan pupuk 

yang digunakan berasal dari pemilik lahan pertanian. 
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b) Mertelu 

Istilah bagi hasil mertelu adalah bentuk besaran imbangan bagi hasil 

dengan menggunakan perbandingan 1/3 hasil untuk pemilik lahan pertanian 

dan 2/3 hasil untuk petani penggarap. Bentuk besaran imbangan bagi hasil 

inilah yang saat ini digunakan masyarakat desa Wotan dalam melaksanakan 

perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Bentuk ini dianggap adil untuk 

kedua belah pihak karena perolehan 2/3 untuk petani penggarap karena benih, 

pupuk dan alat pertanian ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap. 

Sedangkan 1/3 hasil untuk pemilik lahan pertanian sebagai imbal hasil atas 

lahan pertanian yang dikuasakan. 

Di desa Wotan terdapat 2 (dua) bentuk penyerahan bagi hasi yakni berupa 

hasil gabah dan hasil uang yang diterima dari hasil tebasan. Istilah tebasan 

merupakan penjualan hasil panen di tempat dengan kata lain, hasil tanaman dijual 

sebelum dipetik. Bentuk bagi hasil yang dilakukan tergantung kesepakatan antara 

pemilik lahan dan petani penggarap. Bagi hasil dalam bentuk tebasan dilakukan 

dengan musyawarah terlebih dahulu antara kedua pihak terkait harga tebasan. 

Penyerahan bagi hasil di desa Wotan yang berupa hasil uang yang diterima dari 

hasil tebasan adalah gharar sebab mengandung unsur ketidakjelasan. Mengingat 

hasil dari lahan pertanian berupa padi dijual ditempat sebelum dipetik, dimana 

harga jualnya hanya berdasarkan perkiraan semata. Hal tersebut dapat merugikan 

pihak petani penggarap apabila harga jual hasilnya ternyata lebih besar dari harga 

tebasan.  

Adanya sistem ijon dalam jual-beli hasil pertanian yang akan dibagihasilkan 

di desa Wotan mengandung unsur ikhikar. Sistem jual-beli ijon di sini termasuk 

kedalam jenis transaksi dimana penimbun itu sengaja menunggu dan mendiamkan 

barang dagangan sampai harga naik, kemudian ia menjualnya dengan harga 

dzalim (sangat tinggi) karena manusia sangat membutuhkan barang dagangan 

yang dipunyainya. 
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Pelaksanaan bagi hasil di desa Wotan dalam hal kerugian yang disebabkan 

oleh gagal panen akan ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap karena 

kegagalan dalam panen akibat kondisi alam bukanlah sesuatu yang dapat 

diperkirakan dan tidak dapat terduga sebelumnya sehingga kedua belah pihak 

akan menanggung kerugian bersama dan apabila terjadi permasalahan ataupun 

perselisihan pihak pemilik lahan pertanian dan pihak petani penggarap 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Wotan telah 

sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan UU No.2 Tahun 1960 dijelaskan 

dalam tabel berikut : 

Tabel Kesesuaian Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di desa Wotan 

berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dan UU No.2 Tahun 1960 

 

Keterangan Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil 

di desa Wotan 

Perspektif Ekonomi 

Islam dan UU No.1960 

Bentuk Perjanjian Perjanjian bagi hasil 

secara turun-temurun 

dilakukan secara lisan 

serta tidak ada saksi 

TIDAK SESUAI : 

Berdasarkan UU No.2 

Tahun 1960 perjanjian 

harus dilakukan secara 

tertulis. Menurut rukun 

dan syarat dalam akad 

muzara‟ah perjanjian 

dapat dilakukan dengan 

ijab dan qabul tetapi lebih 

baik dituliskan dan 

dicatatkan agar terdapat 

bukti hukum jika terjadi 

perselisihan. 
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Keterangan Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil 

di desa Wotan 

Perspektif Ekonomi 

Islam dan UU No.1960 

Subyek Perjanjian Pemilik lahan pertanian 

sebagai perorangan dan 

petani penggarap 

sebagai perorangan 

SESUAI : Perjanjian bagi 

hasil (akad muzara‟ah) 

adalah akad kerjasama 

dalam pengolahan tanah 

pertanian antara pemilik 

tanah dan penggarap 

dengan pembagian hasil 

sesuai dengan 

kesepakatan kedua pihak. 

Obyek Perjanjian Hasil dari lahan 

pertanian 

SESUAI : obyek dalam 

muzara‟ah yaitu hasil 

dari pemanfaatan lahan 

oleh petani penggarap. 

Jangka Waktu 

Perjanjian 

Tidak ada batasan 

secara jelas jangka 

waktu dalam 

pengelolaan lahan 

TIDAK SESUAI : 

Berdasar UU No.1960 

perjanjian bagi hasil 

harus terdapat batasn 

jangka waktu bagi sawah 

adalah sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun 

dan bagi tanah-kering 

sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun. 

Menurut jumhur ulama 

jangka waktu perjanjian 

harus ditetapkan dengan 

jelas sejak awal 

perjanjian 

Berakhirnya 

Perjanjian 

Berdasarkan 

kesepatakan kedua 

pihak 

Berdasarkan keinginan 

pemilik lahan 

Berdasarkan keinginan 

petani penggarap 

Penyediaan bibit, 

pupuk dan alat 

pertanian 

Disediakan dan 

menjadi tanggung 

jawab petani penggarap 

sepenuhnya 

SESUAI : 

Apabila bibit berasal dari 

pemilik lahan, maka 

perjanjian bagi hasil 

disebut akad 

mukhabarah. 

Waktu Pembagian 

Hasil dan 

Imbangan Bagi 

Hasil 

Sudah ditentukan di 

awal perjanjian 

Waktu bagi hasil 

adalah setiap masa 

panen 

SESUAI :  

Menurut syarat 

muzara‟ah waktu dan 

imbangan bagi hasil 

harus ditentukan dengan 

jelas di awal akad. 
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Keterangan Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil 

di desa Wotan 

Perspektif Ekonomi 

Islam dan UU No.1960 

Besaran Bagi Hasil Secara turun-temurun 

menggunakan dua 

sistem : 

Maro atau paron yaitu 

bagi hasil 50% untuk 

pemilik lahan dan 50% 

untuk petani penggarap 

dengan syarat pemilik 

lahan menyumbang 

pupuk 

Mertelu yaitu bagi hasil 

1/3 untuk pemilik lahan 

dan 2/3 untuk petani 

penggarap, pemilik 

lahan tidak 

menyumbang bibit. 

Imbangan bagi hasil 

sudah ditentukan di 

awal akad 

Mayoritas 

menggunakan sistem 

mertelu 

SESUAI :  

Berdasarkan UU No.2 

Tahun 1960 dan dalam 

perspektif ekonomi 

Islam, imbangan bagi 

hasil harus ditetapkan 

dengan jelas ukuran bagi 

hasil di awal akad. 

Bentuk Bagi Hasil Sesuai dengan 

kesepakatan berupa 

uang hasil tebasan atau 

gabah 

TIDAK SESUAI : 

Menurut syariah terdapat 

unsur gharar apabila 

bentuk bagi hasil berasal 

dari tebasan atau ijon. 

Kerugian dalam 

Gagal Panen 

Risiko kerugian apabila 

terjadi dalam gagal 

panen ditanggung 

bersama oleh kedua 

pihak 

SESUAI : 

Dalam perspektif 

ekonomi Islam, akad 

muzara‟ah menganut 

prinsip product and loss 

sharing sehingga 

kerugian ditanggung 

kedua pihak. 
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Keterangan Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil 

di desa Wotan 

Perspektif Ekonomi 

Islam dan UU No.1960 

Pembayaran Pajak 

Lahan 

Pajak tanah menjadi 

tanggung jawab 

pemilik lahan 

SESUAI : 

Menurut UU No.2 Tahun 

1960 Pasal 9 Kewajiban 

membayar pajak 

mengenai tanah yang 

bersangkutan dilarang 

untuk dibebankan kepada 

penggarap, kecuali kalau 

penggarap itu adalah 

pemilik tanah yang 

sebenarnya 

 

Adapun bentuk praktik perjanjian bagi hasil di desa Wotan dalam 

sistem bagi hasilnya terdapat dua bentuk yakni bagi hasil di awal 

perjanjian dalam bentuk uang dan bagi hasil yang diserahkan setiap kali 

masa panen dalam bentuk hasil pertanian dimana dalam pelaksanaannya, 

pemilik lahan pertanian yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan 

petani penggarap yang mensyaratkan adanya penyerahan bagi hasil di awal 

perjanjian dalam bentuk uang pada umumnya pemilik lahan pertanian 

cenderung membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak. 

Namun, hal tersebut justru akan merugikan pihak pemilik lahan pertanian. 

Berikut ini adalah ilustrasi perbedaan pendapatan bagi hasil di awal 

perjanjian dengan bagi hasil setiap masa panen :  

Misalkan bagi hasil di awal perjanjian petani penggarap menyerahkan 

uang bagi hasil sebesar Rp.12.500.000,- dengan waktu perjanjian 1 tahun. 

Lahan yang dikelola seluas 1 ha dengan asumsi hasil panen 5 ton tiap 

panen atau 10 ton tiap tahun dengan biaya pemeliharaan tanaman meliputi 

biaya pupuk, traktor dan pestisida sebesar Rp.2.500.000,- setiap masa 

tanam atau Rp.5.000.000 setiap tahun. Apabila pemilik lahan dan petani 

penggarap melakukan perjanjian bagi hasil yang diberikan di setiap masa 

panen, ilustrasinya sebagai berikut : 
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Bagi hasil pemilik tanah   = 1/3 x 5 ton  

= 1,67 ton x 2 kali masa panen 

= 3,33 ton 

= 3.330 kg 

Bagi hasil petani penggarap   = 2/3 x 5 ton  

= 3,33 ton x 2  

= 6,67 ton 

= 6.670 kg 

Harga gabah kering saat ini   = Rp.4.500/kg 

Pemilik tanah     = Rp.4.500,- x 3.330 kg 

= Rp.14.985.000,- 

Petani penggarap    = Rp.4.500,- x 6.670 kg 

= Rp.30.015.000,-  

dikurangi biaya pemeliharaan tanaman  

= Rp.30.015.000 – Rp.5.000.000  

= Rp.25.015.000,- 

Jadi dalam satu tahun pemilik tanah mendapatkan uang Rp.14.985.000,- 

dan petani penggarap Rp.25.015.000,- 

Bagi hasil yang diberikan di awal akad cenderung merugikan pihak 

pemilik lahan, sebab apabila hasil panen dari lahan yang dikelola oleh 

pihak petani penggarap melebihi jumlah uang yang diterima di awal 

perjanjian, pihak pemilik lahan hanya akan menikmati jumlah uang 

tersebut sebesar (Rp.12.500.000,- berdasarkan ilustrasi) tanpa memperoleh 

keuntungan dari hasil panen tersebut. Padahal apabila pemilik lahan 

melakukan perjanjian bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen, 

pemilik lahan akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp.14.985.000,- dimana 

pendapatan yang diterima oleh pemilik lahan yang melakukan perjanjian 

bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen lebih menguntungkan 

daripada perjanjian yang bagi hasilnya diberikan di awal.  
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Kesimpulan 

Pelaksanaan akad muzara‟ah di desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian 

bagi hasil dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya untuk 

dikelola oleh petani penggarap yang dipercaya dan besaran bagi hasil yang 

diberikan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh 

inisiatif dari pemilik lahan pertanian dimana perjanjian hanya dilakukan secara 

lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tidak disertai adanya saksi. Sistem ini sudah 

dilaksanakan secara turun-temurun sehingga telah menjadi adat kebiasaan 

masyarakat desa Wotan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.  

Bagi hasil di desa Wotan dilaksanakan dengan cara bagi hasil yang ditetapkan 

di awal masa perjanjian dan bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen. 

Perjanjian bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian dilakukan oleh petani 

penggarap dengan rata-rata pendapatan Rp.5.000.000,- per bulan. Sedangkan 

perjanjian bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen dilakukan oleh petani 

dengan rata-rata pendapatan Rp.2.000.000,- per bulan. Terdapat dua bentuk 

besaran imbangan bagi hasil yang digunakan yakni paron atau maro dan mertelu. 

Paron atau maro adalah besaran bagi hasil dengan perbandingan 50% untuk 

pemilik lahan pertanian dan 50% untuk petani penggarap dengan syarat pemilik 

lahan pertanian ikut andil dalam menyumbang pupuk. Sedangkan mertelu yakni 

besaran bagi hasil dengan perbandingan 1/3 untuk pemilik lahan pertanian dan 2/3 

untuk petani penggarap dengan syarat pemilik lahan tidak ikut andil dalam 

menyumbang pupuk. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua 

pihak dan disepakati di awal perjanjian. Pada umumnya hasil pertanian yang akan 

dibagi hasilkan dijual tebasan pada saat harga gabah tinggi dan cenderung 

disimpan pada saat harga gabah turun. 
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Berdasarkan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam perspektif ekonomi 

Islam, pelaksanaan bagi hasil di desa Wotan dalam hal praktik bentuk bagi hasil 

yang diberikan di awal masa perjanjian mengandung unsur gharar sebab petani 

penggarap telah memberikan bagi hasil di awal akad meskipun hasil dari obyek 

bagi hasil belum ada. Sedangkan dalam hal adanya imbangan besaran bagi hasil 

yang ditetapkan di awal perjanjian dan pertanggungan keuntungan dan kerugian 

yang ditanggung secara bersama telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam se 

(Rosly, 2005)bab dalam pelaksanaan akad muzara‟ah menganut sistem product 

and loss sharing. Adanya sistem tebasan dalam penjualan hasil pertanian 

bertentangan dengan prinsip syariah karena terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) 

yang dapat merugikan salah satu pihak dan unsur penimbunan (ikhikar) dimana 

keduanya dilarang dalam Islam. 

Daftar Pustaka 

Bkp.pertanian.go.id 

Hakimi, M. b. (2011). Crafting he Agricultural Product and Loss Sharing (aPLS) 

in the Place of the Profit and Loss Sharing (PLS) for Islamic Agricultural 

Finance. Kyoto Woring Paper Area Studies No.116 (G_COE Series 

114), 114. 

Laporan desa Wotan tahun 2015 

Nasroen, H. (2000). Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 

Patikab.bps.go.id 

Rosly, S. A. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.  

Kuala Lumpur: Dinamas Publishing. 

Rosyidi. (2017, Februari Friday).  

Sabiq, S. (1988). Fiqih Sunnah. Bandung: Al-Ma'rif. 

Suharsimi, A. (2002). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Suriasumantri, J. (2005). Filsafat Ilmu: sebuah Pengantar Populer. Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan. 

UU No.2 Tahun 1960 

Zuhaili, W. (2011). Fiqih ISlam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 



 
 

18 
 

 


