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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang

memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya. Islam menganjurkan manusia

untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah

difirmankan Allah SWT:

ََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإلمثِْ  ََّ ِإنَّ ا َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا ا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksanya”. (Q.S. al-Maidah: 2).1

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Dimana mengajarkan

kerjasama yang baik antara sesama dengan jelas dalam bidang Mu’amalah dan

transaksi seperti halnya paroan laba, sewa menyewa, perburuhan, kerjasama dalam

bidang penggarapan sawah dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah terdapat istilah

bagi hasil pengelolaan sawah yang dikenal dengan Muzara’ah. Dimana Muzara’ah

merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,

yakni pemilik lahan memberikan lahan pertanaiannya kepada si penggarap untuk

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.2

1 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), h.
107.

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h. 99.
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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, yang luasnya bervariasi. Tapi

ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi

kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap

lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil (muzara’ah). Namun ada juga mereka

yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum

mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja

di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Masyarakat di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe

Selatan, dimana mayoritas masyarakat masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai

penggarap sawah (buruh tani) milik orang lain. dalam hal ini bagi hasil pertanian

sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan

dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini

adalah hasil dari dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya,

sedangkan subyek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah dan

penggarap sawah. Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil

pertanian sawah yang terkandung asas umum menurut hukum adat adalah pihak

penggarap sawah harus menyerahkan hasilnya kepada yang si pemilik sawah degan

bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari sawah yang digarap,

dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap sawahnya dengan ketentuan bahwa

hasil pertanian sawah tersebut akan dibagi bersama.
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Perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang dilakukan oleh masyarakat ini

dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis

melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja serta merupakan wujud dari

tolong menolong sesama warga. Bagi hasil pertanian sawah di Desa Atari Indah,

Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dilihat dari segi ekonomis dengan

cara bagi hasil atau muzra’ah yaitu pemilik sawah memberikan izin kepada orang lain

untuk mengerjakan sawahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus

memberikan sebagian yaitu separuh kalau memperduai atau maro. secara ekonomi,

dalam menjalankan usaha pertanian, pemilik lahan sawah menjalankan fungsi sebagai

pengelola.

Keberadaan buruh tani di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten

Konawe Selatan dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki lahan

pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan tanah dijadikan sebagai

dasar penentuan status sebagai buruh tani. Namun perlu ditekankan bahwa ciri

terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang

menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik sawah. Di desa ini, buruh

tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada sawah pertanian milik orang

lain. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian maupun musiman.

Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan

untuk pemilik sawah. Buruh tani dibebaskan untuk menanami tanah pertanian

tersebut dengan sistem bagi hasil (muzara’ah).
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Dalam mengerjakan sawah pertanian, terkadang ada juga pihak yang seenaknya

sendiri atau tidak sungguh-sungguh dalam merawat tanaman. Sebagai contoh,

tanaman sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi pihak penggarap tidak

memberikan pupuk, sehingga tanaman berakibat layu ataupun mati. Hal ini

dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai sebagai seorang petani. Oleh

karena itu, tanaman terkadang tumbuh tidak subur ataupun mati sebelum masa panen.

Pihak pemilik sawah sangat dirugikan apabila terjadi hal-hal semacam ini karena

kualitas hasil panen akan buruk.

Di sisi lain, pihak penggarap biasanya tidak dirugikan, akan tetapi terkadang

ada masalah tetapi itupun kecil. Masalah yang terkadang muncul adalah pembagian

hasil panen yang tidak adil di saat hasil panen terjual murah. Dalam hal ini pihak

penggarap sangat dirugikan oleh pihak pemilik sawah, akan tetapi hal ini tidak sering

terjadi karena dalam menanam tanaman biasanya saat panen petani untung walaupun

cuma sedikit.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan

penelitian dengan judul “Maro (Penggarapan Sawah) Dalam Perspektif Ekonomi

Islam studi Kasus di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten

Konawe Selatan”.
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B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah pada

Maro (Penggarapan Sawah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam studi Kasus di Desa

Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam

penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem muzara’ah terhadap penggarapan sawah di Desa Atari

Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan?

2. Kendala-kendala apa saja dalam melakukan prosedur muzara’ah terhadap

penggarapan sawah di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten

Konawe Selatan?

3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan

kendala yang dihadapi dalam melakukan prosedur muzara’ah penggarapan

sawah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem muzara’ah terhadap penggarapan sawah di Desa Atari Indah

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.
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2. Mengetahui kendala-kendala apa saja dalam melakukan prosedur muzara’ah

terhadap penggarapan sawah di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu

Kabupaten Konawe Selatan.

3. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan

kendala yang dihadapi dalam melakukan prosedur muzara’ah terhadap

penggarapan sawah.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum agraria dalam kaitannya dengan

tanah pertanian.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Atari Indah

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan pada khususnya mengenai bagi

hasil penggarapan sawah.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi pelaksanaan

bagi hasil penggarapan sawah.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam penelitian ini, maka penulis

mengganggap perlu memberikan definisi operasional tentang Sistem Muzara’ah

dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Hasil Penggarapan Sawah di Desa Atari Indah

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, sebagai rujukan langkah

operasional penelitian. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1) Sistem

Sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada

dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak atau kumpulan komponen

yang saling berkaitan dan berkerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Muzara’ah

Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil

panen.

Sering pula Al-muzara’ah diartikan sama dengan mukhabarah, tetapi

diantaranya terdapat perbedaan, muzara’ah benih dari pemilik lahan pertanian.

Sedangkan mukhabarah benih dari penggarap lahan pertanian.3

3 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008), h. 47.
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3) Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nila Islam dan ilmu yang

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan

agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman

dan rukun Islam.

4) Penggarapan sawah

Penggarapan sawah adalah mengerjakan atau mengolah. Jadi, penggarap sawah

adalah orang yang mengerjakan atau mengolah sawah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang penulis akan cermati berjudul “Maro (Penggarapn Sawah)

dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kesesuaian Dengan Sistem Muzara’ah

Di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian

ini bertujuan untuk mencermati bagaimana sistem muzara’ah dalam ekonomi Islam

hasil penggarapan sawah.

Adapun penelitian sebelumnya juga pernah di lakukan oleh Sadria. S pada

tahun 2012 dengan judul penelitian “Sistem Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah

Pada Masyarakat Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan

Palangga Kabupaten Konawe Selatan”. Dari hasil penelitian yang dilakukan di

kelurahan palangga diketahui bahwa sistem bagi hasilnya dalam tinjauan hukum

Islam belum terlalu spesifik.

Kemudian penelitian selanjutnya telah dilakukan pula oleh Fauzul Hidayati

pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Eksistensi Paroan Sawah dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Bima Maroa Kecamatan

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan” . Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa

Bima Maroa di ketahui bahwa lebih menfokuskan kepada sistem paroan sawah

dalam meningkatkan kesejahteraan msayarakat petani di desa bima maroa.

Oleh karena itu penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-

sama membahas tentang bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam. Namum penelitian


