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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diteliti sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan, 

maka dapat diambil bahwa: 

1. Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola di 

Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, sistem akad/perjanjiannya 

dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sehingga hak dan kewajiban 

kedua belah pihak tidak jelas, pelaksanaannya menimbulkan gharar 

(kesamaran). Sehingga terjadinya penyimpangan dalam kerjasama dimana 

pihak pengelola yang tidak memiliki sifat jujur dalam pembagian 

keuntungan sehingga pemilik lahan merasa dirugikan. Islam menganjurkan 

apabila mengadakan muamalah hendaknya tertulis dan melengkapi alat 

bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang 

kemungkinan terjadi dikemudian hari. Allah menganjurkan untuk saling 

tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.  Kemudian 

tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad 

dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar 

kepercayaan atau kekeluargaan tanpa melakukan pengawasan langsung. 

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap  pelaksanaan kerjasama muzara’ah 

yang dilakukan di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan 

gharar (kesamaran) dan tadlis (penipuan). Sehingga merugikan salah satu 
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pihak. Allah memerintahkan kepada kita agar saling tolong-menolong dalam 

kebajikan dan ketakwaan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Akan tetapi akad kerja sama muzara’ah seperti ini 

dibolehkan menurut imam as-Syafi’i jika akad muzara’ah tersebut diikuti 

akad musaqah. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kepada  masyarakat  apabila  melakukan  kerjasama  pertanian  hendaklah 

transparansi  dalam  pembagian  hasil,  apa-apa  saja  yang  menjadi  tugas 

pengelola dan pemilik lahan, kemudian sebagai pengelola yang 

menggarap atau mengelola lahan yang bukan miliknya hendaklah 

memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi 

hak orang lain. 

2.  Kepada  praktisi  dan  Akademis  khususnya  Konsentrasi  fiqh muamalah 

hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem 

kerjasama yang sesuai dengan syari’at Islam, agar pelaksanaannya tidak 

keluar  dari  aturan  syariah  yang  mengatur  didalamnya,  sehingga  bisa 

diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum. 

3.  Pemerintah hendaknya  juga  berperan  dalam  memberikan  aturan-aturan 

normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha kerjanya yang 

sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan 

perekonomian rakyat. 

4. Hendaknya dalam melakukan akad muzara’ah toleransi sangat dibutuhkan 

kedua belah pihak didalam sebuah kerjasama yang berbentuk. 


