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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan  

1. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Ratih Putriani Arifin dengan 

judul Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang 

Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam), pada tahun 2014. 

Penelitian sebelumnya inimembahas tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah 

Kosong dengan membandingkan peraturan pokok agraria dan hukum Islam. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama akan 

mengkaji tentang konsep kepemilikan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada fokus masing-masing. Jika pada 

penelitian sebelumnya membahas tentang tanah kosong yang tidak ada 

pemiliknya maka pada penelitian yang diteliti ini lebih berfokus membahas 

tentang pemanfaatan lahan kosong yang ada pemiliknya tapi dibiarkan 

kosong tanpa diolah dan digarap.  

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh 

Ariansyah Jaya Saputra dengan judul Kerjasama Pengelolaan Lahan 

Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Studi Kasus Desa Ngulak 1 

Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2016. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama membahas tentang kerjasama pengelolaan lahan yang 

mana didalam pelaksanaannya menggunakan sistem paroan. Perbedaannya 

adalah pada penelitian Ariansyah Jaya Saputra praktik kerjasama yang 

dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap menggunakan sistem bagi hasil 
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seperti Muzara’ah dan Mukhabarahyang oleh masyarakat setempat 

mengenalnya dengan istilah Paroan yang mana hasil pertanian atau 

perkebunannya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti meskipun menggunakan sistem 

Paroan akan tetapi yang dibagi bukanlah hasilnya melainkan lahan 

perkebunannya yang dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap.  

3. Penelitian berbentuk skripsi selanjutnya dilakukan oleh Junaedi Salam 

dengan judul Metila’o Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penggarapan 

Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene Kecamatan Rumbia, 

Kabupaten Bombana), pada tahun 2017. 

Penelitian inimembahas tentang pelaksanaan Metila’o terhadap 

penggarapan lahan pertanian dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan 

Metila’o dengan Muzara’ah dalam ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berkaitan dengan lahan 

pertanian/perkebunan sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian 

sebelumnya ini berfokus untuk membahas sistem adat yang digunakan dalam 

proses penggarapan lahan pertanian dan kesesuaiannya dengan Muzara’ah 

dalam ekonomi Islam adapun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

berfokus pada proses pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif dan 

kesesuaian perspektif ekonomi Islam terhadap sistem pengelolaan lahan.  

4. Penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Berlian dengan judul 

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa 

Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2017. 



8 
 

Penelitian ini membahas tentang sistem pembagian hasil pertanian 

dan pandangan Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian. Praktek 

kerjasama pertanian dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad ada 

sebagai pemilik lahan dan ada sebagai penggarap yang akan mengelola yang 

mana salah satu dari keduanya menyediakan modal atau benih. Inilah 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni 

sama-sama membahas tentang proses dalam pengelolaan lahan antara pemilik 

lahan dan penggarap/pengelolanya. Adapun perbedannya pada penelitian 

yang dilakukan oleh Berlian ini fokus bahasannya adalah tentang bagi hasil 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang bagi 

lahan/tanah. 

5. Penulisan berbentuk skripsi yang ditulis oleh Zurriyatun Toyyibah Munir 

berjudul Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Desa 

Sepakek Kecamatan Pringgarata Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pada 

tahun 2017. Pokok bahasan dalam penelitian tersebut diatas adalah 

membahas tentang perspektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil 

pertanian yang di praktekkan di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas tentang 

sistem bagi lahan/tanah inilah yang menjadi perbedaan kedua penelitian ini. 

Adapun persamaannya terletak pada proses perjanjian yang dilakukan yakni 

pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan perjanjian mereka tidak 

menuangkan perjanjian kerjasama yang mereka lakukan dalam sebuah 

perjanjian tertulis.  
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2.2 Landasan Teori 

1. Tanah 

a. Pengertian Tanah/Lahan 

Kamus besar bahasa Indonesia terbitan pustaka Departemen Pendidikan 

Nasional dan Kebudayaan, mengemukakan bahwa yang dimaksud tanah adalah 

lapisan permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali. 

Pengertian tanah ditinjau dari segi geologis-agronomis, Tanah adalah 

lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam 

tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan 

tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut 

tanah bangunan. 

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Menurut Jayadinata, lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan 

umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Oleh sebab itu, lahan 

merupakan nilai investasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Jayadinata, 

1990: 10). 

Unsur penting dalam kehidupan manusia, karena lahan sebagai ruang 

untuk hidup manusia. Lahan dipakai manusia sebagai sumber kehidupan, yaitu 

sebagai tempat pemukiman dan mencari nafkah. Lahan dalam kaitannya dengan 

manusia dan pembangunan merupakan sumber daya atau modal, dan ruang aktivitas 

(Johara T Jayadinata, 1986).  

Segala campur tangan manusia atau aktivitasnya baik secara permanen 

maupun siklis terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan 

yang secara keseluruhan disebut lahan, tujuannya untuk mencukupi kebutuhannya 
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baik kebendaan, spiritual atau keduanya (Malingreau, 1978 dalam Wenty Nuraini, 

2001).  

Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian: “Suatu lingkungan 

fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada 

batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”.  

Lahan juga diartikan sebagai “Permukaan daratan dengan benda-benda padat, 

cair bahkan gas” (Rafi’I, 1985). Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu:  

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air 

dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan 

sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang 

merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989).  

Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya 

bahwa pengertian lahan adalah:  

Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, 

atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil 

kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-

sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia 

pada masa sekarang dan masa yang akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2004).  

Marbut (1968) dalam Su Ritohardoyo (2009:9) mengemukakan batasan arti lahan 

yang diartikan sebagai gabungan dari unsur-unsur permukaan dan dekat dengan 

permukaan bumi yang penting bagi manusia. Dari definisi di atas lahan merupakan 

sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, lahan sangat penting 

mengingat kebutuhan penduduk baik untuk melangsungkan hidupnya maupun 

kegiatan kehidupan sosio-ekonomi dan sosio-budayanya. Lahan digunakan manusia 

sebagai tempat aktivitasnya, sehingga manusia selalu mengolah lahan yang 
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dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya.  

Ada tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu 

(1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, 

dan sebagainya; (2) lahan mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa; 

dan (3) lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia 

(Soerianegara, 1997). Dalam kaitan dengan pendekatan sistemik dalam rangka untuk 

mencari solusi permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau 

sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri 

yang merupakan bagaian dari sistem lahan. Selanjutnya, setiap subsistem ini tersusun 

atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristik-karakteristiknya. Sumber daya alam 

vegetasi/hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan dan modal dasar pembangunan 

bangsa yang sangat vital. Oleh karena itu agar dapat didayagunakan secara 

berkelanjutan maka harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal itu sejalan 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan bertambahnya jumlah 

penduduk serta semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan, telah 

mendorong semakin meningkatnya permintaan terhadap bahan-bahan kebutuhan 

manusia seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, energi, dan 

sebagainya. Sementara itu, sumberdaya lahan yang tersedia untuk keperluan tersebut 

sangat terbatas, sehingga apabila dalam pendayagunaannya tidak disertai dengan 

upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi dan kemampuannya akan dapat 

menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian sumberdaya lahan tersebut. 
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b. Penggunaan tanah/lahan 

Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia perlu 

pengolahan yang lebih lanjut. Oleh sebab itulah diperlukan suatu kebijakan atau 

keputusan pada suatu penggunaan lahan. Penggunaan lahan (major kinds of land use) 

sendiri dimaksudkan oleh Luthfi Rayes (2007:162) adalah “Penggolongan 

penggunaan lahan secara umum seperti pertanian, tadah hujan, pertanian beririgasi, 

padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi”.  

Unsur penting dalam kehidupan manusia, karena lahan sebagai ruang 

untuk hidup manusia. Lahan dipakai manusia sebagai sumber kehidupan, yaitu 

sebagai tempat permukiman dan mencari nafkah. Lahan dalam kaitannya dengan 

manusia dan pembangunan merupakan sumber daya atau modal, dan ruang aktivitas 

(Johara T Jayadinata,1986). 

Pengertian penggunaan lahan juga dikemukakan oleh Arsyad (1989:207), 

“Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil 

maupun spiritual”. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan 

besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian.  

Penggunaan lahan dibedakan dalam garis besar penggunaan lahan berdasar 

atas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat 

diatas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dikenal macam-macam penggunaan 

lahan seperti tegalan, sawah, kebun, hutan produksi, hutan lindung, dan lain-lain. 

Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan menjadi lahan 

permukiman, industri, dll. 
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Menurut Malingreau (1978: 6) Penggunaan lahan adalah segala bentuk campur 

tangan atau kegiatan manusia baik secara siklis maupun permanen terhadap suatu 

kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan 

disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materiil 

maupun spritual ataupun kedua-duanya. Penggunaan lahan merupakan interaksi antar 

manusia dengan lahan. Manusia merupakan faktor yang mempengaruhi atau yang 

melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sedangkan lahan merupakan faktor yang dipengaruhi sebagai tempat tinggal maupun 

sebagai tempat untuk mencari nafkah. 

Sitanala Arsyad (1989: 207) mengartikan penggunaan lahan sebagai setiap 

bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan merupakan hasil interaksi 

antara dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Manusia merupakan faktor 

yang mempengaruhi atau melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan pada hakekatnya merupakan perwujudan 

keseluruhan kehidupan penduduk dalam ruang. (Bintarto, 1983 : 12). 

c. Evaluasi penggunaan lahan  

Menurut Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007:2), evaluasi lahan 

merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan 

tertentu. Pertambahan jumlah penduduk akan menimbulkan persaingan dalam 

penggunaan ruang (tanah dan lahan) untuk berbagai kepentingan di masyarakat.  

Evaluasi lahan merupakan proses penilaian suatu lahan sehingga 

penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan tersebut. Penggunaan lahan yang 

sudah sesuai dengan kemampuan lahan akan dapat digunakan secara berkelanjutan. 
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Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, harus dikembalikan 

sesuai dengan kemampuan lahan daerah tersebut agar lahan tersebut tidak rusak. 

2. Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus “memiliki 

nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah, yang menjadi dasar dari 

pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman 

dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk 

ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat” (Ruslan Abdul Ghofur, 2013, h. 

62).  

(Ruslan Abdul Ghofur, 2013) menyatakan berdasarkan dari pandangan 

hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:  

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian 

dan konsistensi pada kebenaran.  

2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai 

tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab 

untuk berprilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan 

kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau 

kelompok tertentu saja.  

3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan 

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun 

juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.  
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Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam 

melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang 

hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi 

direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, 

Keseimbangan/Kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung 

jawab (responsibility).  

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap 

tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia 

dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk 

patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa 

yang telah digariskan.  

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.  

Keseimbangan (equilibrium/al-adl), merupakan prinsip yang menunjukkan pada 

cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan 

dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Khusus 

dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, 

konsumsi dan distribusi.  

Keinginan bebas (free will), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan 

sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam 

menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang 

telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. 

Namun dengan kebebasan pula, manusia diberi kebebasan juga dalam memilih dua 
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pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh 

kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor kebenaran 

atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia 

semakin jauh dari jalan kebenaran.  

Tanggung jawab (responsibility), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, 

namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian 

yang sangat besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan kesimbangan 

antara kehendak bebas dan tanggung jawab.  

Konsep tanggung jawab melahirkan: Pertama, perbuatan yang dilakukan harus 

memberikan kebaikan (maslahah), sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab 

itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, 

yang memberikan dampak bukan hanya kepada kebaikan individu secara pribadi, 

namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kedua, konsep 

tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan 

demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.  

Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran 

syar’i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh para ulama dan 

cendikiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi 

Islam yang meliputi:  

1) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam 

berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. 

Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai 

ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah 

sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.  
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2) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap: 

berekonomi yang benar sesuai tuntutan syar’i, berekonomi semata-mata 

untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran 

seluruh masyarakat, bukan kemakmuran kelompok, orang perorangan atau 

bahkan kepentingan pribadi sekalipun.  

Dari sistem nilai, etika dan prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam, 

manusia sebagai khalifah yang memanfaatkan ciptaan Allah haruslah lebih 

memikirkan dampak dari pemanfaatan bagi kehidupan bersama, dimana tujuan dari 

melakukan kegiatan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama bukan untuk 

pemenuhan keinginan individu semata. Begitu pula pada penggunaan dan 

pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan. Jika lahan tersebut dapat dimanfaatkan 

demi tujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bersama dapat dipastikan 

kesejahteraan akan mudah untuk dicapai.  

1) Pandangan Ekonomi Islam Seputar Lahan Pertanian  

Pandangan ekonomi Islam seputar lahan pertanian tidak jauh berbeda 

dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam dan 

ekonomi konvensional tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi 

bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak 

dimiliki faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi 

kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah 

bersifat tetap. Di dalam masyarakat tanah juga memberikan andil besar dalam 

perubahan struktur dan sistem masyarakat. 
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Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan 

individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat 

kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini 

dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya 

maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana 

kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada 

pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.  

Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman 

gangguan pihak lain. Dengan demikian, prinsip kepemilikan atas tanah dapat 

dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya. Tanah dapat 

dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya pun 

dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian, sistem ekonomi Islam juga 

telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu 

menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara dalam hal menghidupkan tanah 

mati tersebut menjelaskan bahwasanya sistem ekonomi Islam mengisyaratkan tanah 

yang dimanfaatkan lebih disukai dibandingkan tanah yang terlantar. Sistem ekonomi 

manapun pasti menyadari hal ini karena tanah merupakan faktor produksi bahan 

kebutuhan pokok manusia. 

2) Hak Kepemilikan  

Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta 

dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama 

fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak 

lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara 

langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara’. Ketika seseorang telah 
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memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara’, maka ia memiliki 

kewenangan khusus atasnya. Ia memiliki kekhususan untukmengambil manfaat atau 

bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada halangan syara’ yang mencegahnya, seperti 

gila, safih, anak kecil dan lainnya. 

Menurut Ibnu Taimiyah seperti dikutip Euis Amalia dalam buku Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islam, tiap individu, masyarakat dan Negara memiliki hak atas 

pemilikan hak milik sesuai dengan peran yang dimiliki mereka masing-masing. Hak 

milik dari ketiga agen kehidupan ini tidak boleh menjadikannya sebagai sumber 

konflik antara ketiganya. Hak milik menurutnya adalah sebuah kekuatan yang 

didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat 

bervariasi dalam bentuk dan jenisnya.  

An-Nabhaniy(1990) mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehensif 

hukum-hukum syara’ yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, 

maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima 

sebab berikut ini:  

a) Bekerja 

b) Warisan 

c) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup 

d) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat 

e) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan 

harta atau tenaga apapun.  

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, 

menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari 

pemubaziran. 
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Sifat hak milik. Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat 

mutlak/absolute (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam Islam ketentuan 

hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan 

oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. 

Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu:  

1). Pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat. 

Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu hanya wakil 

masyarakat yang diserahi amanah. Pemilikan atas harta benda tersebut 

hanyalah bersifat sebagai “uang belanja”. Dalam hal ini ia mempunyai sifat 

hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. 

Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut, secara umum adalah milik 

masyarakat. Masyarakat diserahi tugas oleh Allah untuk mengurus harta 

tersebut. Sedangkan yang memiliki harta secara mutlak tersebut ialah Allah.  

2). Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) 

anggota masyarakat. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan 

dan kestabilan dalam masyarakat. Adapun kepemilikan dalam Islam dibagi 

dua macam, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan 

umum dalam kajian kontemporer pemikiran arab, Al Khailani menyebutkan 

bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan Negara, 

sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan Negara 

sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban 

Negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang 

tercakup dalam jenis kepemilikan ini ialah semua kekayaan yang tersebar 

diatas dan perut bumi di wilayah Negara tersebut. Pengkaitan kepemilikan 
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Negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna terhadap 

benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan 

memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun 

kepemilikan khusus seperti yang diutarakan oleh Qurafi yaitu hukum syariat 

yang diberlakukan pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang 

yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan menggantinya jika 

memang menghendaki. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini 

dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak 

pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. Islam 

merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam menjaga dan 

menumbuhkan naluri itu dengan sempurna melalui pemenuhan naluri 

kecintaan terhadap benda secara seimbang tanpa adanya dominasi terhadap 

salah satunya. Jenis-jenis kepemilikan khusus terbagi menjadi:  

(1) Kepemilikan pribadi, yaitu kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan 

dengan satu orang. (2) kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan 

yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan 

cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa 

melibatkan sekelompok orang lainnya. (3) merupakan kepemilikan yang tidak 

boleh dimiliki secara perorangan, atau kelompok kecil orang, namun 

pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak 

(Jurnal Agus Gunawan, 2017).  

3) Hukum kepemilikan lahan  

Syariah Islam telah menetapkan hukum-hukum khusus terkait lahan 

pertanian, yang terpenting adalah hukum kepemilikan lahan. Bagaimanakah seorang 
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petani dapat memiliki lahan? Syariah Islam menjelaskan bahwa ada 6 (enam) 

mekanisme hukum untuk memiliki lahan: pertama melalui jual beli, kedua melalui 

waris, ketigamelalui hibah, keempat melalui ihya’ul mawat (menghidupkan tanah 

mati), kelima melalui tahjir (membuat batas pada suatu lahan), keenam melalui iqtha’ 

(pemberian negara kepada rakyat). 

Islam mengakui kepemilikan secara individu tapi tetap kepemilikan di bumi ini 

adalah milik Allah semata dan manusia hanya khalifah yang mewakilinya di bumi, 

sedangkan untuk pemanfaatan lahan pertanian, pemilik harus lebih memikirkan 

dampak dari apa yang dilakukan terutama pemanfaatan lahan yang dilakukan, harus 

didasari pada bagaimana dampak ke depan dari pemanfaatan lahan kosong tersebut 

apakah mampu memberikan kemaslahatan bersama atau malah sebaliknya.  

4) Hukum mengelola lahan pertanian  

Mengenai pengelolaan lahan yang sudah dimiliki, syariah Islam 

mewajibkan para pemilik lahan, baik yang dimiliki dengan cara ihya’ul Mawati, 

Tahjir, maupun yang dimiliki dengan cara lain, untuk mengelola tanah itu agar 

produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas, prinsipnya memiliki 

lahan pertanian berarti berproduksi jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral 

dari kepemilikan lahan tersebut.  

Dari penjelasan tentang Hukum Kepemilikan dan Pemanfaatan lahan 

pertanian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi Islam tidak 

menganjurkan lahan pertanian tersebut di alih fungsikan menjadi bentuk lain karena 

lahan pertanian mampu memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia secara 

umum, selain itu alih rungsi lahan pertanian ke non-pertanian cenderung merusak 

tatanan ekosistem dari alam tersebut hal ini dijelaskan dalam sebuah ayat. 
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Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56, Allah swt berfirman; 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat 

Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” 

 

Yusuf Qardhawi (1997) dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya 

kerusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk material, misalnya 

menghancurkan orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, 

menghancurkan benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkan 

manfaatnya. Oleh sebab itu “sumber daya alam berupa pertanian seharusnya tidak di 

rusak atau menghilangkan manfaatnya tapi lebih tepat untuk di pelihara, dijaga dan 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena sektor pertanian 

merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia. Allah memberikan 

pahala yang besar untuk orang yang mengelola tanah yang terbengkalai, karena hal 

itu akan meluaskan sektor pertanian dan menambah sumber pendapatan” (A.Kadir, 

2010, h. 178).  
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Adapun bentuk-bentuk kerjasama pertanian dalam Islam sebagai berikut: 

1) Muzara’ah 

a) Pengertian Muzara’ah 

Pengertian Muzara’ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

dari hasil panen.  

Pada hakekatnya muzara’ah sama dengan mudharabah karena keduanya 

merupakan kerjasama (partnership) antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 

Dalam hal ini pemilik tanah adalah shabibal maal karena ia memberi kontribusi 

tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah 

mudharib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga. Jika terjadi kerugian 

dalam arti gagal panen maka penggarap tidak menanggung apapun, tetapi ia telah 

rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.  

Jadi, muzara’ah itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap 

tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, 

sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.  

b) Dasar Hukum Muzara’ah 

Dalam menetapkan hukum keabsahan muzara’ah terjadi perbedaan 

pendapat antara para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar 

ibn Huzail pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad Muzara’ah tidak boleh. 

Menurut mereka akad Muzara’ah dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, 

hukumnya batal. Menurut mereka, objek akad dalam muzara’ah belum ada dan tidak 

jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian 
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yang belum ada (al-Ma’dum) dan tidak jelas (al-Jahalah) ukurannya, sehingga 

keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Ulama Syafi’iyah juga berpendapat 

bahwa akad Muzara’ah tidak sah kecuali apabila akad muzara’ah tersebut mengikut 

kepada akad al-musakah.  

Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 

M), Muhammad ibn asy-Syaibani dan ulama Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa 

akad Muzara’ah hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yakni menjadikan 

petani sebagai serikat dalam penggarapan tanah. Menurut mereka akad ini bertujuan 

untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Hal ini bertujuan 

untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat Al-Ma’idah ayat 2:  

 َ َ ۖ ئِنَّ َّللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّقُىا َّللاَّ َشِديُد  َوتََعاَووُىا َعلًَ اْلبِزِّ َوالتَّقَْىٰي ۖ َوََل تََعاَووُىا َعلًَ اْْلِ

 اْلِعقَابِ 

Terjemahnya:  

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

dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Q.S Al-

Ma’idah 5:2).  

 

c) Rukun dan Syarat Muzara’ah 

- Rukun muzara’ah adalah:  

1) Pemilik lahan  

2) Penggarap 

3) Lahan yang digarap  

4) Akad  
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- Syarat-syaratmuzara’ah adalah:  

Syarat muzara’ah menurut jumhur ulama adalah ada orang yang berakad, 

benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka 

waktu berlakunya akad.  

1) Untuk orang yang melakukan akad disyariatkan keduanya telah baligh 

dan berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama Mazhab Hanafi 

menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang 

murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang 

murtad dianggap mauquf (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk 

Islam kembali).  

2) Syarat benih yang ditanam harus jelas, dan sesuai dengan kebiasaan tanah 

tersebut sehingga benih yang ditanam akan menghasilkan.  

3) Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-

batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk 

diolah.  

4) Hasil panen syaratnya adalah: pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu 

benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan, 

pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul 

perselisihan di kemudian hari.  

5) Jangka waktu akad harus jelas, untuk penentuan jangka waktu ini 

biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.  

6) Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara’ah juga 

mensyaratkan harus jelas. Kalau objeknya berupa jasa petani, maka 
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benihnya dari pemilik lahan. Bila objek pemanfaatan lahan maka 

benihnya dari petani.  

d) Akibat Akad Muzara’ah 

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad muzara’ah), apabila 

akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:  

1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan 

pertanian tersebut 

2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan 

tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan 

persentase bagian masing-masing 

3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama 

4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila 

tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.  

5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap 

berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. 

Lebih lanjut akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan 

diteruskan atau tidak.  
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2) Mukhabarah 

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap 

yang dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan 

penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari 

penggarap.  

Pengertian antara muzara’ah dan mukhabarah adalah sama, yang 

membedakan adalah benih tanaman. Dalam muzara’ah benih tanaman berasal dari 

pihak pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, benih tanaman berasal dari 

pihak penggarap.  

2.3 Kerangka Pikir  

Lahan pertanian yang tidak diolah dengan baik menyebabkan kurangnya 

produktivitas pada lahan tersebut sehingga tidak memberikan keuntungan bagi 

pemiliknya. Oleh sebab itu pemilik lahan menawarkan kerjasama dengan petani 

untuk menggarap dan mengelola lahan perkebunannya dan menjadikan lahan kosong 

yang terlantar tersebut menjadi lahan produktif sehingga dapat bermanfaat.  

Disisi lain petani yang kekurangan dana untuk membeli lahan pertanian 

maupun perkebunan juga dapat diuntungkan melalui kerjasama ini karena dengan 

mengelola lahan tersebut menjadi produktif selama waktu yang ditentukan maka 

sebagian dari lahan tersebut akan menjadi miliknya, bukan dengan sistem bagi hasil 

melainkan menggunakan sistem bagi tanah. 
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Bagan 1: Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petani Pengelola Pemilik lahan 

Modal: bibit, pupuk, racun hama, 

tenaga, buruh, alat dan  waktu 

Modal: lahan 

Hasil Panen 

Tanah Perkebunan 
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Perjanjian Kerjasama 


