
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BAGI HASIL

PERTANIAN/PERKEBUNAN

A. Al- Musaqah

1. Pengertian Al- Musaqah

Istilah Musaqah secara etimologi (lughawi) berasal dari kata (سقئ)

yang mengandung makna: memberikan1. Menurut pendapat lainmusaqah

berasal dari kata dasar as-saqy (penyiraman). Ini adalah pemberian nama

dari suatu kerja yang diambil dari salah satu proses kerja tersebut.2

Para ulama ahli fiqh, para sahabat, para tabi’in, dan para imam

mazhab sepakat atas bolehnya musaqah, yaitu mengupah buruh untuk

menyiram tanaman, menjaganya dan memeliharanya dari hasil yang

diperoleh dari tanaman tersebut. Diperbolehkan terhadap segala pepohonan

yang berbuah, seperti kurma, anggur, tin, dan kelapa3.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pengertian

musaqah adalah menggunakan tenaga orang lain untuk mengurus kebun

dengan memperoleh bagian berbentuk dari hasil kebun tersebut.

Musaqah adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi

kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang

1Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggaraan/penafsir al-qur’an,
1972, hal. 183

2Abdullah bin Abdurrahman al basan, Syarah Bulughul Maram, Terj: Thahirin Suparta,
dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 40

3Syaikh al-allamah Muhammad bin ‘abdurrahman ad-dimasyiqi, fiqh empat mazhab,terj:
Abdullah jaki Alkaf, ( Bandung: Hasyimi,2013) hal.278
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buahnya dengan imbalan tertentu dari buahnya. Ini adalah kerja sama

pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status pohon

merupakan satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain.

Sedangkan buah yang di hasilkan dibagi di antara keduanya dengan

persentase yang telah di sepakati kedua belah pihak, seperti seperdua,

sepertiga, dan semacamnya.4

Tanaman yang dimaksud dalam kerja sama muamalah ini adalah

tanaman yang keras atau tua yang berbuah untuk mengharapkan buahnya

seperti tanaman kelapa, kelapa sawit, atau bergetah untuk mengharapkan

getahnya. Bukan untuk mengharapkan kayunya.

Kerja sama dalam bentuk al-musaqoh ini berbeda dengan

mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman karena hasil yang

diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari

hasilnya yang belum pasti. 5

Berdasarkan pengertian musaqoh tersebut dapat penulis menarik

kesimpulan bahwa yang dinamakan musaqoh adalah bentuk perjanjian bagi

hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. Berarti musaqah merupakan

bermu’amalah terhadap kebun untuk diurus dengan ketentuan bagi hasil

yang sebelumnya telah disepakati.

4Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj: Abdurrahim, dk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),
jilid 5, hal. 394

5Amir Sarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Rawa Mangun: Prenada Media, 2003), hal.
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2. Dasar Hukum al-Musaqah

Bagi hasil al-musaqoh ini disyariatkan berdasarkan sunah Nabi

SAW. Para ahli fikih kebanyakan berpendapat membolehkan al-musaqoh

karena melihat hal ini sangat dibutuhkan, kecuali imam Abu Hanifah.

Jumhur  fukaha membolehkan bagi hasil ini, mereka berpegangan

dengan hadits sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang al-musaqah antara

Muhajirin dan Anshar, berbunyi:

وعنھ ابي ھر یره رضي هللا عنھ قال : قالت اآلنصا ر للنبي صلى هللا علیھ وسلم : اقسم  بیننا و بین 

اخوائنا النخیل . قال : (ال) . فقالوا : تكفو نا المؤونة , ونشر ككم في الثمرة , قالوا : سمعنا وأطعنا . 

Artinya: Diriwayatkan darinya (Abu Hurairah) r.a: Kaum Anshar
berkata kepada Nabi Saw., “Bagikanlah pohon-pohon
kurma milik kami kepada saudara-saudara kami (kaum
Muhajirin).” Nabi Saw menjawab, “Tidak”. Kaum Anshar
berkata (kepada kaum Muhajirin), “Uruslah pohon-pohon
kami dan bagilah hasilnya dengan kami.” Kaum Muhajirin
berkata, “Sami’na wa atha’na (kami dengar dan taat).”
(HR. Bukhari).6

Ibn Rusd juga mengemukakan dasar hukum al-musaqoh

berdasarkan kepada jumhur para fukaha yang berpegang kepada hadits

shahih Ibn Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر , أّن النّبّي صلى هللا علیھ و سلم د فع الى یھود خیبر نخل خیبر وارضھا , على أن 

یعتملوھا من أموالھم , وأّن لر سول هللا صلى هللا علیھ وسلم شطر ثمر تھا .                             

6Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari,
Diterjemahkan dari Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih, (Bandung: PT. Mizan
Pustaka, 2004), Cet. X, hal. 428



Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi Saw menyerahkan pohon
kurma dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi di Khaibar
agar mereka memelihara pohon-pohon kurma itu dengan
harta mereka, dan bagi Rasulullah SAW (mendapatkan hak)
separoh buahnya. (Shahih Muttafaq ‘Alaih)7

2. Hadits dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما : أّن النّبي صلى هللا علیھ و سلم عامل خیبر بشطر ما 

یخرج منھا من ثمر أو زرع , فكان یعطي أزواجھ مائة وسق , ثمانین وسق تمر وعشرین 

وسق شعیر 

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a : Nabi Saw.
menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk
memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari hasil
tanah itu, yang berupa sayuran dan buah-buahan, akan
menjadi bagian mereka. Nabi Saw. memberi istri-istrinya
masing-masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma dan 20 wasq
gandum. (HR. Bukhari).8

Berdasarkan hadits-hadits di atas, maka Jumhur ulama sepakat

menjadikan hadits Nabi SAW mengenai bagi hasil yang berlangsung di

Khaibar tersebut sebagai landasan hukum dibolehkan al-musaqah. Di

samping itu akad musaqah ini dibutuhkan oleh manusia karena

terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak

sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan pihak

lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat

pepohonan atau perkebunan tersebut.

Dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap,

sedangkan pihak kedua memerlukan pekerjaan.9

7Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), jilid 2, hal. 566

8 Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, Op. Cit., hal. 429
9Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet. 1,

hal. 406



3. Rukun, Objek dan Syarat-syarat al-Musaqah

Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja

sama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad. Dalam hal ini al-musaqah

merupakan pelaksanaan suatu akad, dalam bermuamalah dengan kerja sama

dalam perawatan tanaman.10

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengatakan, ada dua rukun terkait

kerja sama musaqah, yaitu:

1. Ijab

2. Kabul

Musaqah tercapai dengan kata-kata apapun yang maksudnya adalah

musaqah, bisa pula dengan tulisan dan isyarat, selama itu berasal dari

orang-orang yang di perkenankan untuk melakukan transaksi.11

Menurut Jumhur ulama rukun musaqah ada tiga, yaitu:

1. Aqidain (pemilik kebun dan penggarap)

2. Objek akad, yaitu pekerjaan buah

3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah objek diperbolehkan

dalam musaqah. Menurut Hanafiah adalah semua jenis pohon yang

berbuah, seperti anggur dan kurma.

Akan tetapi ulama-ulama dari mutaakhirin dari Hanafiah

membolehkan musaqah dalam pohon-pohon yang tidak berbuah, karena

10Amir Syarifuddin, Loc. Cit
11Sayiyid Sabiq, Op. Cit., hal. 396



pohon-pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan

perawatan.

Menurut Syafi’iyah, yang boleh di musaqahkan hanyalah kurma

dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiah semua pohon yang

mempunyai akar ke bumi dapat di musaqahkan, seperti tebu.12

Menurut Malikiyah, objek musaqah adalah tumbuh-tumbuhan

seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di

dalam tanah, misalnya anggur dan kurma, yang berbuah dan lain-lain

dengan syarat:

1. Akad musaqah dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh

diperjual belikan.

2. Akad musaqah ditentukan waktunya.13

Syarat dalam melakukan musaqah dalam Fiqh sunnah yang

dikemukakan Sayyid Sabiq sebagai berikut:

1. Pohon-pohon yang ditetapkan dalam musaqah harus diketahui dengan

penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati, karena

transaksi terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.

2. Batas waktu harus diketahui, karena musaqah adalah transaksi yang

mengikat sebagaimana transaksi penyewaan, ini juga dimaksudkan agar

tidak ada faktor kecurangan.

3. Kerja sama musaqah dilakukan sebelum tampak buahnya yang layak,

karena sebelum tampak buahnya yang layak tanaman membutuhkan

12Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 149
13Ibid



perawatan. Adapun setelah buah tampak layaknya, maka di antara

ulama fikih ada yang berpendapat bahwa musaqah tidak diperkenankan

dalam kondisi ini, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Seandainya

terjadi, maka itu merupakan pengerjaan dengan upah bukan kerja sama

musaqah. Di antara mereka ada yang membolehkannya dalam kondisi

ini, karena jika musaqah dibolehkan sebelum Allah menciptakan buah,

maka setelah tampak buahnya musaqah lebih layak untuk dibolehkan.

4. Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah

yang tercakup dalam kerjasama musaqah. Maksudnya bagiannya

ditetapkan besarnya, seperti seperdua dan sepertiga. Seandainya dia

atau pemilik pohon mensyaratkan pohon-pohon tertentu atau kadar

tertentu, maka kerja sama musaqah batal.14

4. Kewajiban Musaqi (Pekerja)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, kewajiban

musaqi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam

rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Untuk setiap pohon

yang berbuahmusiman diharuskan menyiram,membersihkan saluran air,

mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat,

memelihara buah, dan perintisan batangnya.15

Sedang pekerjaan yang sifatnya tidak perlu dilakukan setiap tahun

adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti

membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang

14Sayyid Sabiq, Op.Cit., hal. 396-397
15Hendi Suhendi, Op. Cit., hal. 150



rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan

pengadaan bibit.

Jadi yang menjadi tugas pokok pekerja atau penggarap adalah

mengerjakan sebagaimana layaknya, agar pohon atau tanaman itu dapat

berbuah baik sebagaimana lazimnya dilakukan disuatu tempat. Dan

tentunya tidak termasuk mengerjakan sesuatu yang tidak langsung

berhubungan dengan upaya peningkatan hasil/buah, seperti pembuatan parit

yang sifatnya permanen, pembuatan pagar keliling kebun.16

Bagi pekerja atau penggarap yang tidak dapat melaksanakan

pekerjaannya disebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak

mungkin dapat mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan

pihak pemilik kebun atau si pekerja secara mendadak yang akibatnya tidak

dapat melaksanakan pekerjaannya. Maka secara hukum pelaksanaan bagi

hasil (al-musaqah) menjadi fasakh. Ini apabila dalam perjanjian yang

dibuat dengan pihak pemilik kebun bahwa pekerjaan itu akan dikerjakan

langsung olehnya sendiri. Tapi apabila tidak dibuat pernyataan bahwa

pekerja sendiri yang akan mengerjakannya, maka perjanjian tidak menjadi

fasakh. Artinya pekerja atau penggarap boleh mencarikan orang lain untuk

meneruskan pekerjaannya.17

16Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Falfi, Mukhtasar fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Terj:
Abdul Majid, dkk, (Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), hal. 367

17Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 173



5. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama Hanafiyah berakhir dengan adanya salah satu dari

tiga hal, yaitu:

1. Memang karena jangka waktu al-musaqah yang telah disepakati telah

habis.

2. Meninggalnya salah satu pihak.

3. Adanya pembatalan akad baik dengan cara al-iqaalah (pembatalan

yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi

menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang

bisa diterima.

Menurut ulama Hanabilah, al-musaqah berakhir dengan

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, jika memang akad al-musaqah

itu disertai dengan penentuan jangka waktunya. Ini seperti yang ditegaskan

oleh ulama mazhab lain. Akan tetapi jika pemilik kebun mengadakan akad

al-musaqah dengan jangka waktu di mana biasanya buah yang ada telah

sempurna dalam jangka waktu tersebut, namun ternyata buah yang ada

tidak berbuah, maka pihak penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sama

seperti yang berlaku dalam akad al-mudharabah.18

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa musaqah adalah akad yang

dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk

meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik

18Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 6, hal. 600-605



harus menggarapnya. Imam Malik juga berpendapat jika penggarap itu

adalah seorang pencuri atau orang zhalim, maka akad tersebut tidak batal.19

Menurut Syafi’iyah musaqah tidak batal karena adanya udzur.

Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang

pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai.20

B. Al-Muzaraah

1. Pengertian Al- Muzaraah

Muzaraah berasal dari kata zara’a yang berati menyemai,

menanam, menaburkan benih, surat yang berkaitan penuh dengan kata

tersebut adalah:
















Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak
sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. ( Q. S.
Al – An’am : 141)21

19Ibnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Jakarta:
20Syafe’i Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 219
21 Departemen Agama, op.cit,h.91



Sehingga muzaraah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara

pemilik kebun dengan memberikan kebun pertanian kepada si pekerja

untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil

panen.22

فع : لقد نھانا رسول هللا  صلى هللا عن رافع بن خدیج رضي هللا عنھ قال : قال عّمي ظھیر بن را

علیھ وسلم عن أمر كان بنا رافقا , قلت : ما قال رسول هللا صلى  هللا علیھ وسلم , فھو حّق , قال : 

دعاني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم , قال : (ما تصنعون بمحاقلكم؟) . قلت : نؤاجرھا على الربع 

: (ال تفعلوا , ازرعوھا , أو أزرعوھا , أو أمسكوھا) . قال , وعلى اآلوسق من التمر والشعیر, قال 

رافع : قلت: سمعا وطاعة .                                                                              

Artinya: Diriwayatkan dari Rafi’ bin  Khadij r.a: Pamanku, Zhuhair bin

Rafi’, berkata, “Rasulullah Saw. melarang kami melakukan suatu

perbuatan yang dahulu menjadi sumber pendapatan kami.” Aku

berkata, “Apa pun yang dikatakan Rasulullah Saw. adalah

benar.” Ia berkata, “Rasulullah Saw. memanggilku, dan bertanya,

‘Apa yang kamu lakukan dengan tanah pertanianmu?’ Aku

menjawab, ‘Kami menyewakan tanah kami yang didasarkan (pada

perjanjian) bahwa kami memperoleh hasil dari tanah pertanian

yang terdapat disepanjang pinggir sungai sebagai sewa, atau

(kami) menyewakannya untuk beberapa wasq gandum dan kurma.

Rasulullah Saw. bersabda, ‘Jangan dengan cara seperti itu, tetapi

olahlah lahan pertanianmu olehmu sendiri, atau biarkan lahanmu

diolah orang lain dengan Cuma-Cuma, atau biarkan tidak diolah.’

Aku berkata, ‘Kami dengar dan taat.’’’ (HR. Bukhari).23

22 Muhammad, Etika dan Strategi Bisnis, ( Yokyakarta: CV. Andi Offiset, 2008), h. 245
23 Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, Op. Cit., hal. 431



2. Rukun dan Syarat Muzaraah:

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzaraah mengemukakah

rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah:

1. Pemilik kebun

2. Petani penggarap ( pekerja)

3. Objek mujaraah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola

4. Ijab dan kabul

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja, namun

sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan

disetujui bersama, termasuk bagi hasil persentase kerjasama itu).

Menurut jumhur ulama, syarat syarat muzaraah ada yang berkaitan

dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, kebun yang akan

dikerjakan, hasil yang akan dipanen,dan jangka waktu berlaku akad:

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig

dan berkal, agar meraka mereka dapat bertindak atas nama hukum.

Oleh sebagian ilama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah

lagi dengan syarat bukan bukan orang murtrad, karena tindakan orang

murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum sampai ia masuk

kembali.

b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan

menghasilkan.

c. Syarat syarat yang berkaitan degan perkebunan



a) Menurut adat kebiasaan dikalangkan petani, kebun itu bisa diolah

dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok, ditanami

pada daerah tertentu.

b) Batas batas kebun itu jelas

c) Kebun itu diserahkan sepenuhnya kepada pekerja untuk diolah dan

pemilik kebun tidak boleh campur tangan untuk mengelolanya.

d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentase)

b) Hasil panen itu benar benar milik bersama  oarang yang berakad,

tampa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian

persen.24

c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: sepertiga atau seperempat,

sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan

dikemudikan hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan

jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwital untuk pekerja,

atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu

atau juga jauh melampaui jumlah itu.25

d) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad.

Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad

sewaktu waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya

disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

24 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 275

25 Abdul Rahmad Gazaly, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2010), h.117



e. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas

pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya. Seperti yang berlaku

pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan  Asy-Syaibani

menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzaraah, maka ada

empat bentuk muzaraah

a) Apabila kebun dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari

pekerja sehingga yang menjadi objek muzaraah adalah jasa petani,

maka hukumnya.

b) Apabila pemilik kebun hanya menyediakan kebunnya saja,sehingga

pekerja menyediakan bibit, alat dan pekerja, sehingga yang menjadi

objek muzaraah jiga dipandang sah.

c) Apabila kebun, alat dan bibit dari pemilik kebun dan dan alat kerja

dari pekerja maka akad muzaraah juga sah

d) Apabila kebun dan alat disediakan pemilik kebun, sedangkan bibit

disediakan pekerja, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan

apabila alat pertanian dari pemilik kebun, maka akad menjadi rusak,

karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada kebun.  Menurut

mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat

lahan. Karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh tumbuhan

dan buah. Sedangkan manfaat  alat hanya untuk mengelola saja.26

26 M. Ali Hasan, OP .Cit,h. 275-278.



3. Perbedaan Antara Musaqah, Muzara’ah, dan Mukhabarah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah, di

mana muzara’ah yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik

lahan dan penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan

pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan

bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara’ah sering kali

diidentikkan dengan mukhabarah, di antara keduanya terdapat sedikit

perbedaan yaitu dalam muzara’ah benih dari pemilik lahan sedangkan

dalam mukhabarah benih dari penggarap.27

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, al-musaqah sama seperti al-

muzara’ah kecuali dalam empat hal, yaitu:

1. Di dalam al-musaqah, apabila salah satu pihak menolak untuk

meneruskan dan melanjutkan akad, maka ia harus dipaksa untuk

melanjutkannya, karena kelanjutan akad tidak akan menimpakan

kerugian sama sekali terhadapnya. Berbeda dengan al-muzara’ah,

karena di dalam al-muzara’ah, jika pihak yang mengeluarkan modal

benih tidak bersedia melanjutkan akad sebelumnya benihnya itu

ditaburkan dan ditanam, maka ia tidak bisa dipaksa untuk melanjutkan

akad al-muzara’ah tersebut. Sebab kelanjutan akad al-muzara’ah itu

akan menimpakan semacam “kerugian” terhadap dirinya.

2. Jika jangka waktu al-musaqah telah habis sementara pohonnya belum

siap panen, maka akadnya tetap dibiarkan berlanjut tanpa ada

27Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), Cet. 1, hal. 99



kompensasi apa-apa dan pihak penggarap juga tetap melanjutkan

pekerjaannya, tanpa dirinya harus membayar sewa pohon kepada

pemilik pohon. Adapun dalam akad al-muzara’ah jika jangka waktu al-

muzara’ah yang ditetapkan telah berakhir, sementara tanaman yang ada

belum siap panen maka pihak penggarap tetap melanjutkan

aktivitasnya.

3. Jika pohon kurma yang telah berbuah misalnya, ternyata hak milik

orang lain bukan hak milik si pemilik kebun itu sendiri (mustahaqq),

maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah. Namun jika yang

terjadi adalah pohon kurma yang ada tidak berbuah, maka ia tidak

berhak meminta ganti rugi apapun. Adapun di dalam muzara’ah

seandainya lahan yang ada ternyata statusnya hak milik orang lain

bukan hak milik orang yang mempekerjakannya dan hal itu terjadi

setelah penanaman, maka pihak penggarap berhak meminta ganti rugi

atau kompensasi berupa nilai bagiannya dari tanaman yang ada.

4. Di dalam akad al-musaqah, menjelaskan dan menentukan batas

waktunya bukanlah menjadi syarat berdasarkan prinsip al-isthsan, akan

tetapi batas waktu atau jangka waktunya cukup diketahui dengan

berdasarkan jangka waktu al-musaqah yang bisa dan lumrah berlaku.

Berbeda dengan tanaman pertanian, terkadang masa panennya bisa

maju atau mundur sesuai dengan kapan penaburan benih dilakukan.

Adapun di dalam al-muzara’ah, menurut pendapat asal mazhab

Hanafi, penentuan jangka waktunya adalah termasuk salah satu syarat. Al-



musaqah dan al-muzara’ah menurut ulama Hanafiyah  dan ulama

Syafi’iyah, pada awalnya adalah berupa ijarah namun ujung-ujungnya

adalah syarikah (joinan). Sedangkan ulama Hanabilah menyerupakan al-

musaqah dengan akad al-mudharabah (bagi hasil).28

28Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., hal. 585-586


