
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 latar belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan subur. Karena letak Indonesia 

yang secara astronomis di lintas garis khatulistiwa yang menyebabkan iklim tropis. 

Sehingga hanya terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 

Selain itu, secara geologis Indonesia berada pada lingkar gunung berapi pasifik 

yang menyebabkan protein dalam tanah terpenuhi karena adanya unsur hara 

sehingga tanah menjadi subur. Faktor keadaan alam ini menyebabkan mata 

pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.  

Kekayaan hayati dan Sumber Daya Manusia di Indonesia membuat Negara 

Indonesia cocok dalam bidang pembangunan pertanian yang tidak banyak dimiliki 

oleh Negara lain. (Sukino, 2013: 6).  Jumlah petani di Indonesia menurut Badan 

Pusat Statistik atau BPS (2014) pada tahun 2013 sebesar 31.705.337 jiwa. Yang 

terdiri atas 24.362.157 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 7.343.180 jiwa berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

menurut lapangan pekerjaan utama dalam survey oleh Badan pusat Statistik (BPS) 

pada Agustus tahun 2012 dan 2013, menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan 

utama yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia ada di bidang 

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. (diakses melalui 

http://www.bps.go.id/ pada tanggal 22 Agustus 2014). 
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Perkembangan dan pertumbuhan kesejahteraan petani di Indonesia saat ini 

relatif berjalan di tempat dan bahkan mengalami kemunduran. Tingkat 

kemiskinan pada masyarakat petani masih sangat tinggi. 

Tabel 1.1 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 

 

Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) 

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 

Indonesia 10,647.20 18,485.20 29,132.40 8.78 15.12 11.96 

Data Badan Pusat statistik per September 2013 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat desa yang 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani masih sangat tinggi. Ada banyak 

faktor yang menyebabkan masyarakat petani masih terus terbelenggu dengan 

kemiskinan. Faktor alam yang tidak menentu  seperti cuaca dan iklim 

menyebabkan proses tanam menjadi terganggu. Tentunya semua itu sebab akibat 

oleh tangan-tangan manusia sendiri yang membuat keseimbangan alam menjadi 

terganggu. Industri yang berlebihan tanpa menghiraukan dampak lingkungan 

mengakibatkan global warming. Sikap tidak puas oleh masyarakat dengan hasil 

panen yang kurang memuaskan menyebabkan pemakaian pupuk kimia yang 

berlebihan justru menyebabkan kesuburan tanah terganggu dan menyebabkan 

hasil panen menjadi menurun. Semua ini karena ulah tangan manusia sendiri. 

Seperti firman Allah SWT dalam QS Ar Ruum ayat 41 : 

ُهم بَۡعَض ٱلَّ  اِس لُِيذِيَق َهَر ٱلۡفََساُد ِفي ٱلَۡبرِ  َوٱلَۡبۡحِر ِبَما كَسََبۡت أَۡيِدي ٱلنَّ ِذي َعمُِلوا  َظ
ُهۡم َيۡرِجُعوَن ١٤   لَعَلَّ

Thahara alfasadu fiilbarri waalbahri bima kasabat aydinnasi liyudziiqahum 
ba’dhaalladzii ‘amiluu la’allahum yarji’una 
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Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena 
perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar)” (QS Ar Ruum:41). 
 

Selain itu dukungan dan perhatian pemerintah yang kurang masih membuat 

masyarakat mengolah lahan pertanian dengan cara tradisional dan penggunaan 

teknologi masih rendah sehingga juga menyebabkan tingkat kemiskinan 

masyarakat petani masih relatif tinggi.  

Hal ini juga diperparah dengan  semakin bertambahnya penduduk Indonesia 

yang menyebabkan lahan pertanian menjadi berkurang karena lahan pertanian 

berubah menjadi tempat pemukiman. Lahan pertanian yang diwariskan ke anak 

cucu terbagi-bagi menjadi kecil sehingga lahan yang di garap oleh setiap petani 

menjadi sempit dan hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini terlihat 

bahwa petani gurem atau petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar memiliki 

prosentase 54 % dan petani yang tidak memiliki lahan atau hanya sebagai buruh 

tani memiliki prosentase 27 % (data BPS 2013). Belum lagi dengan kurangnya 

proteksi dari pemerintah terhadap petani sehingga para tengkulak dengan mudah 

dapat mempermainkan harga yang menyebabkan para petani kembali menjadi 

korban. 

Di sisi lain sistem kapitalis sejak Belanda mulai menjajah Indonesia hingga 

sekarang memberikan pengaruh besar terhadap sistem perekonomian dan 

pertanian di Indonesia yang telah menggusur nilai-nilai budaya, sosial dan 

keagamaan dalam kehidupan. Sikap jujur dan tolong menolong yang terkandung 

dalam nilai-nilai budaya, sosial dan keagamaan telah terkikis oleh alasan ekonomi. 

Sifat individualis saat ini mulai tertanam kuat di dalam pola pikir masyarakat 
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Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk 

beragama Islam terbesar di dunia. Dan Allah SWT pun telah berfirman untuk 

saling tolong-menolong dalam kebaikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-

maidah ayat 2: 

َٰۖ ِإنَّ ٱّللََّ  نِِۚ َوٱتَُّقوا  ٱّللَّ ٰۖ َواَل تََعاوَُنوا  عََلى ٱإلِۡۡثِم َوٱلُۡعۡدوََٰ   َشدِيُد ٱلۡعَِقابِ وَتََعاوَُنوا  عََلى ٱلِۡبرِ  َوٱلتَّۡقَوىَٰ
٢ 

Wata’awanu ‘alalbirri waattaqwa wala ta’awanu ‘alal ithmi waal’udwani 
wattaqu Allaha inna Allaha shadiidul’iqabi  
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 siksa-Nya.(QS. 
Al-maidah:2) 

 
Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis 

(pertanian), yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi 

yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela 

(an taradin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. 

Seharusnya jika masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

menerapkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah di 

sistem pertanian dan perekonomiannya bukan hal mustahil  suatu kesejahteraan 

akan tercapai termasuk dalam hal pertanian. Karena Allah SWT telah berkali-kali 

berfirman didalam Al-Quran untuk menjauhi laranganNya dan melaksanakan 

perintahNya. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-A’raf  ayat 96 : 

ْهَل الُْقَرى َماء َواأَلْرِض وَلَِكن  آمَُنوْا وَاتََّقواْ  وََلْو َأنَّ َأ َن السَّ ِهم َبَرَكاٍت مِ  لَفََتحْنَا عَلَْي
ُهم ِبَما َكاُنوْا يَكْسُِبونَ   َكذَُّبوْا َفأََخذْنَا

Walauanna ahlaqura amanuu wattaqwa lafatakhnaa ‘alaihim barakatim 
minassamaa a wal ardho walakina kadzabuu faakhodznaa bimaa kanuu 
yaksibuuna 
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Artinya : “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. (Tetapi) 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya.” (QS al-A’râf [7]: 96) 
 

Sebagai balasan  Allah SWT telah menjanjikan surga dan kehidupan layak 

di dunia bagi orang-orang yang taat kepadaNya. Selain itu, juga telah dicontohkan 

dalam kehidupan Rasulullah SAW yang menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam kehidupan bertani dan berekonomi. Dimana kesejahteraan dapat dirasakan 

akibat penerapan prinsip-prinsip syariah.  

Hal ini menjadi tinjauan penulis  dalam masyarakat petani di Indonesia 

khususnya dilingkungan pedesaan. Yaitu adanya mekanisme pengelolaan lahan 

pertanian dengan cara bekerjasama antar petani yang tergolong unik dan 

berlangsung secara turun temurun. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk 

melakukan penelitian tentang mekanisme kontrak kerjasama pengelolaan lahan 

pertanian pada masyarakat petani di lingkungan pedesaan dan bagaimana tinjauan 

prinsip-prinsip syariah terhadap mekanisme tersebut. Apakah sistem kerjasama 

penggarapan lahan pertanian tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

atau belum.  

Sejauh ini bentuk mekanisme kerjasama pengelolaan lahan pertanian di 

Indonesia khususnya dilingkungan masyarakat pedesaan yang sudah dikenal 

adalah cara maro, nelon, dan kontrak tahunan. Cara kerjasama pengelolaan lahan 

pertanian maro adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam 

pengeloaan lahan pertanian dimana keduanya bersepakat dalam sebuah ketentuan 

untuk penggarapan lahan pertanian.sedangkan hasilnya nanti akan dibagi dua 

sama besar untuk pemilik lahan dan penggarap. Cara nelon, dimana hasil 
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pertanian akan dibagi tiga bagian sama besar biasanya dua bagian untuk pemilik 

lahan dan satu bagian untuk penggarap. Untuk kontrak tahunan adalah dimana 

pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang lain dalam jangka waktu lama 

untuk digarap tanpa mendapat bagian dari hasil panen melainkan pemilik lahan 

mendapat keuntungan dari biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa. Biasanya 

antar daerah memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan proses 

kerjasama pengelolaan lahan pertanian sesuai dengan adat kebiasaan masing-

masing daerah. 

Disini penulis memilih objek penelitian di desa Temu, Kanor, 

Bojonegoro. Desa Temu berjarak 25km dari kota Bojonegoro. Wilayah Desa 

Temu ini berada didekat bantaran sungai Bengawan Solo. Jika musim kemarau 

wilayah ini termasuk penghasil padi terbesar di Kabupaten Bojonegoro dan jika 

musim hujan justru banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo selalu 

membayangi dan berdampak pada gagalnya panen. Masyarakat didesa ini masih 

memegang teguh prinsip adat istiadat padahal secara umum mayoritas masyarakat 

di desa ini beragama Islam. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari sampai sistem 

bercocok tanam masih menggunakan cara-cara tradisional. Dan secara garis 

umum masyarakat didesa ini masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. 

Untuk itu penulis ingin meneliti apakah prinsip-prinsip adat istiadat tentang 

kerjasama penggelolaan lahan tersebut tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip 

syariah? Dan bagaimana dampak prinsip-prinsip adat tentang kerjasama 

pengelolaan lahan pertanian tersebut dengan kesejahteraan para petani di Desa 

Temu? 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang tertulis diatas dan agar dalam penelitian ini tidak 

terjadi kerancuan, maka peneliti akan menentukan batasan dan merumuskan 

permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Adapun Rumusan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

Bagaimana pandangan Islam terhadap mekanisme kontrak pengelolaan lahan 

pertanian (sawah) di desa Temu, kecamatan Kanor, kabupaten Bojonegoro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan prinsip-

prinsip Syariah atau Ekonomi Islam terhadap mekanisme kontrak pengelolaan 

lahan pertanian (sawah) di desa Temu, kecamatan Kanor, kabupaten Bojonegoro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diadakannya penelitian tersebut, maka adapun manfaat 

penelitaian yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang urgen bagi : 

1. Peneliti 

a. Untuk mengetahui mekanisme kontrak pengelolaan lahan pertanian 

(sawah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

b. Diharapkan dari penelitian ini, peneliti dapat termotivasi untuk 

mempelajari lebih dalam akan Ekonomi Syariah. 

2. Keilmuan 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran dan kontribusi 

keilmuan bagi disiplin keilmuan Ekonomi khususnya dan seluruh disiplin 

keilmuan secara umum. 
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3. Masyarakat petani 

Diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat petani 

mengenai mekanisme kontrak pengelolaan lahan pertanian yang sesuai 

dengan prinsip syariah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi 

masyarakat petani itu sendiri sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. 

4. Pemerintah  

Diharapkan mampu menjadi referensi pemerintah selaku pembuat 

kebijakan untuk para petani agar lebih maju dan berkembang sehingga 

kesejahteraan dapat tercapai. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan  

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian serta manfaat penelitian. Selanjutnya disajikan pula sistematika 

penulisan skripsi. Dalam latar belakang dibahas pentingnya penulis mengambil 

judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan 

Pertanian (Sawah) di Desa Temu, kecamatan Kanor, kabupaten Bojonegoro”. 

Kemudian dalam rumusan masalah dibahas masalah yang akan diteliti. Dalam 

tujuan dan manfaat penelitian dibahas tujuan dan manfaat bagi masyarakat. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini memberikan penjelasan tentang tinjauan teoritis yang berkaitan 

dengan masalah skripsi yaitu mencakup Pertanian, Sistem Pertanian, akad dalam 
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Ekonomi Islam mengenai kontrak pengelolaan lahan pertahan, penelitian 

sebelumnya, dan model analisis. 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi pendekatan penelitian, prosedur pengumpulan data, serta 

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum obyek dan subyek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme kontrak 

pengelolaan lahan pertanian (sawah) di desa Temu, kecamatan Kanor, kabupaten 

Bojonegoro, analisis model ,dan serta pembahasan. 

BAB V: Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir skripsi, yang berisi simpulan yang 

diperoleh dari penelitian, berupa pernyataan singkat dan merupakan 

jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta saran-saran sebagai 

bahan masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan 

terhadap objek penelitian. 
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