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Abstract 

Rural poverty is considered as a major challenge for the today„s economies. Most 

of the poor people are living in rural areas, and most of them depends  their  

livelihood  on  the  income  from agriculture sector. Cluster with the introduction 

of Islamic sharecropping based on  al-muzāraʻa contracts can help the farmers to 

earn the average incomes that they would need to have. In this paper through 

qualitative means we have investigated the role of agriculture department and 

Cluster in poverty alleviation. The  research  is  based  on  the  theory  that  is  

sorted  out  via  secondary  data collection  methods.  We  have  mostly  focused  

on  journal  articles,  books,  proceedings  and article on websites. So we have 

developed a mechanism by which Cluster can help in poverty alleviation amongst 

rural  farmers  with  the  application  of  sharecropping  and  with  the  assistance  

of  agriculture department created by the Government. 
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1. Pendahuluan 

Pendapatan masyarakat terbesar di negara-negara berkembang berasal dari 

sektor pertanian. Kebanyakan dari masyarakat tersebut tinggal di daerah pedesaan 

yang minim fasilitas pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2011), 

jumlah penduduk miskin di desa hingga 2011 mencapai 18,94 juta jiwa
1
, dan 

hampir 70% masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, 

perikanan, perkebunan dan peternakan. Sehingga sektor agriculture merupakan 

fokus pemerintah dalam penggerak roda perekonomian Indonesia saat ini. 

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor unggulan sebagai 

pembantu pembangunan nasional. Pembangunan pertanian sendiri sudah di 

lakukan sejak masa orde baru dimana saat itu pemerintah melakukan program 

REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun. Pembangunan sektor pertanian 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk 

selau menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus 

mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan 

menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia 

di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan.
2
 Oleh A. T. Mosher di 

dalam bukunya Getting Agriculture Moving, bahwa pembangunan pertanian 

adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat 

secara umum. 
3
 

Pertanian merupakan sektor vital yang menyangkut hajat hidup lebih dari 

setengah penduduk Indonesia yang menggantungkan perekonomian nya  pada 

sektor ini. Sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu untuk 

meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Maka 

dalam pembangunan pertanian kesejahteraan petani perlu mendapat  perhatian dan 

tingkat pendapatan yang meningkat bisa dijadikan salah satu indikator 

                                                           
1
 www.kemenkeu.go.id/en/node/43142, 9 Oktober 2014 

2
 Soedarsono Hadisapoetro (1975). Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: UGM. hlm. 3 

3
 Endang Sri Sudalmi (2010). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Surakarta. hlm. 4 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=A._T._Mosher&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Getting_Agriculture_Moving&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://www.kemenkeu.go.id/en/node/43142
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kesejahteraan petani. Sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu 

untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. 

Maka dalam pembangunan pertanian kesejahteraan petani perlu 

mendapat  perhatian dan tingkat pendapatan yang meningkat bisa dijadikan salah 

satu indikator kesejahteraan petani. 

Langkah pemerintah dalam pembangunan perekonomian desa salah satu 

nya ditempuh melalui penguatan dalam sektor pertanian. Masa Orde Baru pada 

era Presiden Soeharto dilakukan melalui program REPELITA yakni dengan 

menambah modal dan keterampilan petani. Hasil dari REPELITA adalah 

menurunya tingkat kemiskinan sebesar 35.8% pada tahun 1998 sejak tahun 1970. 

Kemudian pada masa Presiden SBY, beliau mencanangkan program Revitalisasi 

Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dengan melakukan koordinasi dan 

sikronisasi berbagai pihak yang terkait baik dalam perumusan maupun dalam 

mewujudkannya.  

 Namun pada kenyataannya program-program yang dicanangkan baik pada 

era Presiden Soeharto maupun Presiden SBY belum berhasil dalam penguatan 

ekonomi melalui sektor pertanian. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 

impor produk pertanian meningkat empat kali lipat dalam kurun waktu sepuluh 

tahun mulai 2003-2013. Pada 2003 impor produk pertanian sebesar US$3,34 

miliar dan selama sepuluh tahun terjadi peningkatan empat kali lipat menjadi 

US$14,9 miliar. Pada 2013, nilai impor produk pertanian sudah mencapai 14,90 

miliar dollar AS. 

Ironi nya, BPS mencatat jumlah petani di Indonesia tergolong tinggi yakni 

sebanyak 38,07 juta orang atau sekitar seperenam dari keseluruhan penduduk 

Indonesia yang sebanyak 252,16 juta orang. Adapun petani terbanyak berasal dari 

usia 45-54 tahun sebesar 7,3 juta lebih dengan jumlah perempuan 801 ribu orang 

dan laki-laki 6,5 juta orang
4
. Dengan seperenam penduduk Indonesia yang 

berprofesi sebagai petani, seharus nya Indonesia dapat menekan laju impor 

                                                           
4
 http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/12/276612/impor-produk-pertanian-naik-

empat-kali-lipat, 12 Agustus 2014 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/12/276612/impor-produk-pertanian-naik-empat-kali-lipat
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/12/276612/impor-produk-pertanian-naik-empat-kali-lipat
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produk pertanian dengan memanfaatkan potensi petani yang ada. Bahkan bukan 

tidak mungkin Indonesia dapat melakukan swasembada pangan. Sedangkan tren 

kontribusi di sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar 

harga berlaku, menurun antara 2003-2013 dari 15,19% menjadi 14,43%
5
 

Secara keseluruhan baik REPELITA maupun Revitalisasi yang dilakukan 

belum berhasil mendorong dan menjadikan Sektor Pertanian sebagai penguat 

ekonomi negara. Padahal jumlah petani Indonesia yang mencapai 38,07 juta orang 

seharusnya menjadi potensi yang besar untuk melakukan swasembada pangan. 

Sehingga belum terdapat solusi yang konkrit untuk menyukseskan sektor 

agriculture khususnya di daerah pedesaan. 

 

2. Landasan Teori 

 

2.1. REPELITA 

Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa 

orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde 

lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah 

orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. 

Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang  berpengaruh 

terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka 

sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan  pembangunan 

yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut 

penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA 

2.1.1 REPELITA I (1969-1974) 

Repelita I mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. 

Repelita I ini merupakan landasan awal pembangunan pertanian di orde  baru. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan 

                                                           
5
 http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1207 
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sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan  

prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh 

adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik  

berat Repelita I ini adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan 

untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang  

pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. 

Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan  

programnya tersebut, antara lain :  

  

a. Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan beberapa eksperimen 

untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut. 

b. Memperbaiki infrastuktur yang digunakan oleh sektor pertanian seperti  jalan 

raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil 

pertanian 

c. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di kalimantan, sulawesi, 

maluku dan papua dapat diolah agar menjadi lahan yang mengahasilkan bagi 

perekonomian. 

 

2.1.2 REPELITA II (1974-1979 

Repelita II mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 

1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas 

utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang 

mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu sasaran Repelita II ini 

juga perluasan lapangan kerja. Repelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang 

industri juga terjadi kenaikna  produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di 

rehabilitasi dan di bangun. 

 

2.1.3 REPELITA III (1979-1984) 
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Repelita III mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1979 – 31 Maret 1984. 

Repelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang  bertujuan 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala 

bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan 

Delapan Jalur Pemerataan. 

 

2.1.4 REPELITA IV (1984-1989) 

Repelita IV mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1984 – 31 Maret 1989. 

Repelita IV adalah peningkatan dari Repelita III. Peningkatan usaha-usaha untuk 

memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian  pendapatan yang lebih 

adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya untuk melanjutkan 

usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat 

menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. 

Hasil yang dicapai pada Repelita IV antara lain swasembada pangan. Pada 

tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Kebijakan 

yang ditempuh pada saat itu adalah menitikberatkan kepada usaha intensifikasi, 

dengan menaikkan produksi terutama produktivitas padi pada areal yang telah 

ada. 

Pada waktu itu rata-rata petani hanya memiliki setengah hektare dan 

kemampuan penguasaan teknologi tanam juga belum banyak dikuasai kecuali  

bercocok tanam secara tradisional. Pemerintah pun mencetak sejumlah tenaga  

penyuluh pertanian, membentuk unit-unit koperasi untuk menjual bibit tanaman 

unggul, menyediakan pupuk kimia dan juga insektisida untuk membasmi hama. 

Sistem pengairan diperbaiki dengan membuat irigasi ke sawah-sawah 

sehingga banyak sawah yang semula hanya mengandalkan air hujan, kini bisa 

ditanami pada musim kemarau dengan memanfaatkan sistem pengairan. Lahan-

lahan percontohan pun dibangun, kelompok petani dibentuk di setiap desa untuk 

mengikuti bimbingan dari para penyuluh pertanian yang disebut Intensifikasi 

massal (Inmas) dan Bimbingan massal (Bimas). Bukan hanya lewat tatap muka, 

tetapi juga disiarkan melalui radio dan televisi bahkan juga sejumlah media cetak 
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menyediakan halaman khusus untuk koran masuk desa dengan muatan materi 

siaran yang khas pedesaan, membimbing petani. 

Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini 

mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) 

pada tahun 1985. Hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. 

 

2.1.5 REPELITA V (1989-1994) 

Repelita V mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1989 – 31 Maret 1994. 

Pada Repelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri 

untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan  produksi pertanian 

lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola 

pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan  pembangunan 

jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Repelita VI yang di harapkan 

akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu 

pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

 

2.1.6 REPELITA VI (1994-1999) 

Repelita VI mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1994 – 31 Maret 1999. 

Pada Repelita VI titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi 

yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang 

sebagai penggerak utama pembangunan. Pada  periode ini terjadi krisis moneter 

yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis 

moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian 

menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. 

2.2. Revitalisasi 

Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan 

internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin 

dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai  proteksi 
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lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien merupakan 

pijakan utama bagi kelangsungan hidup usahatani. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan faktor 

kunci keberhasilan pembangunan pertanian. 

Pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan  program 

pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) 

sebagai manifestasi dari strategi pembangunan yang lebih pro- growth, pro-

employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga  jalur tersebut 

dirancang melalui hal-hal sebagai berikut: 

 Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6.5 persen per tahun melalui  

percepatan investasi dan ekspor. 

 Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja 

dan menciptakan lapangan kerja baru. 

 Revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan 

kemiskinan. Revitalisasi pertanian diartikan sebagai kesadaran untuk 

menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional 

dan kontekstual, melalui 26 peningkatan kinerja sektor pertanian dalam  

pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Revitalisasi  

pertanian dimaksudkan untuk menggalang komitmen dan kerjasama 

seluruh Stakeholder dan mengubah paradigma pola piker masyarakat 

dalam melihat pertanian tidak hanya sekedar penghasil komoditas untuk 

dikonsumsi. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi dan 

sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. 

 

Kegiatan pembangunan pertanian tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui tiga 

program, yaitu: 

 Program peningkatan ketahanan pangan Operasionalisasi program 

peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui  peningkatan produksi 
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pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup aman dan halal di setiap 

daerah setiap saat, dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan. 

 Program pengembangan agribisnis Operasionalisasi program pengembangan 

agribisnis dilakukan melalui  pengembangan sentra/kawasan agribisnis 

komoditas unggulan. 

 Program peningkatan kesejahteraan petani. Operasionalisasi program 

peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pemberdayaan 

penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha,  perlindungan harga gabah, 

kebijakan proteksi dan promosi lainnya. 

Pembangunan pertanian pada periode 2010-2014, Kementerian Pertanian 

mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut: 

 Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima 

tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada  

peningkatan 39 komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional 

tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas 

hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan. 

 Peningkatan Diversifikasi Pangan 

Diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan 

salah satu strategi mencapai ketahanan pangan. Sasaran percepatan 

keragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan 

yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang dicerminkan oleh 

tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3  

pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan 

hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal, sehingga 

konsumsi beras diharapkan turun sekitar 3% per tahun. 

 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor 

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni  

peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung 

peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas  produk pertanian 
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(segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah  produk pertanian yang 

mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural 

Practices, Good HandlingPractices, Good  Manucfacturing Practices). 

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada  pengembangan produk 

berbasis sumberdaya local yang bisa meningkatkan  pemenuhan permintaan 

untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor 

(substitusi impor). 

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk 

yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, 

yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah 

pertumbuhan volume ekspor. Sedangkan indikator utama, strategi, dan 

rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor 

produk pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014). 

 

 Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan  

petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu 

upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan  

peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga 

tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani 

serta faktor-faktor non-finansial seperti factor sosial budaya. Walaupun 

demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara 

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh 

karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas 

utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan  

petani 
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3. Pembahasan 

 

3.1. Pertanian dan Pedesaan 

Kunci stabilitas masa depan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk 

menjamin ketahanan pangan dan keberhasilan pembangungan masyarakat 

pedesaannya. Dengan mayoritas pendapatan masyarakat nya digantungkan dari 

sektor  pertanian, maka pertanian merupakan sektor yang paling kuat untuk di 

kembangkan sebagai kekuatan pedesaan. 

 

Gambar 1. Jumlah penduduk Kota dan Desa 

 

Sumber: http://www.revolusidesa.com 

 

Beberapa dekade lalu, mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan. 

Pada tahun 1980 misalnya, sekitar 78% penduduk Indonesia ada di pedesaan. 

Namun kini situasinya berubah. Penduduk desa nyaris tidak berubah banyak 
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jumlahnya.  Sementara itu jumlah penduduk kota meningkat empat kali lipat, dari 

32,76 juta jiwa (tahun 1980) menjadi 123,12 juta jiwa (tahun 2013). Saat ini 

jumlah penduduk kota dan desa nyaris berimbang, 50,2% penduduk Indonesia ada 

di desa dan 49,8% penduduk ada di kota. Dengan tren urbanisasi yang semakin 

tinggi maka semakin menurun juga sektor pertanian yang ada di desa. 

 

Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin Kota dan Desa 

 

Sumber: http://www.revolusidesa.com 

 

Kemiskinan diduga sebagai penyebab utama perpindahan penduduk dari 

desa ke kota. Persentase penduduk miskin di desa selalu lebih tinggi daripada di 

kota, sekitar 6-8% lebih tinggi. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, maka 

penduduk desa harus memanfaatkan kekuatan desa nya sebagai faktor untuk 

mengentaskan kemiskinan khusus nya dari sektor pertanian.  

 Keengganan para petani untuk membeli pupuk, peralatan modern, dan 

lain-lain masih sangat besar sehingga tidak mungkin modernisasi substansial di 
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pertanian kecil Indonesia akan terjadi dalam satu atau dua dasawarsa.
6
 Rendah 

nya penggunaan teknologi dan pendidikan di desa menjadikan petani di pedesaan 

minim edukasi dan Informasi. Untuk itu harus di ciptakan sebuah wadah sebagai 

penampung dan pembelajaraan bagi para petani yang ada desa. Maka dihadirkan 

sebuah solusi yakni Cluster sebagai wadah berbasis komunitas untuk para petani. 

 

3.2. Al-Muzāraʻa berbasis Komunitas 

 

Islam sebagai rahmatan lil’alamin merupakan agama yang membawa 

rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, dan berlaku sepanjang masa. 

Dalam pertanian, islam menawarkan sebuah solusi pertanian yang syar’i, yakni 

dengan role model akad Mudzara’ah. Dengan pengembangan akad Mudzara’ah, 

pemerintah sebagai Sahibul Mal dapat bekerja sama dengan para petani untuk 

penguatan pertanian sebagai penggerak roda perekonomian desa di Indonesia. 

 

 

Model 1. Instument akad Muzaraah 

 

                                                           
6
 David Penny (1969, hlm. 263) 

Petani 

Penggarap 

Cluster 

Komunitas Petani 

Pemerintah 

Shahibul Mal 

Lembaga 
Wakaf 
Penyedia Lahan 
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Berdasarkan akad Muzara’ah, pemerintah berperan sebagai shahibul mal 

dimana pemerintah menyediakan bibit serta biaya pertanian lainnya. Pemerintah 

sesuai dengan program nyajuga memberikan fasilitas dan edukasi kepada para 

petani melalui cluster yang di bentuk. Cluster disini berperan sebagai sebuah 

komunitas para petani dimana cluster sebagai sarana berkumpul nya para petani 

dalam suatu daerah. Sedangkan Lembaga Wakaf dalam peranan nya sebagai 

penyedia lahan untuk para petani dalam mengelola sawah. 

Dalam pengembangan akad Muzara’ah ini, di bentuk sebuah cluster atau 

komunitas petani sebagai wadah petani untuk saling sharing dan belajar mengenai 

pengelolaan sawah yang baik. Cluster mengedukasi petani dalam hal metode 

penanaman serta pemanfaatan teknologi modern yang efektif dan efisien dalam 

pengelolaannya, sehingga SDM petani Indonesia pun dapat bersaing dengan 

petani luar lainnya. Cluster tersebut juga berperan sebagai fasilitator antara petani 

dengan pemerintah untuk penyediaan bibit dan dana serta lembaga wakaf sebagai 

penyedia tanah.  

Permasalahan terbesar para petani Indonesia yakni adanya permainan 

harga dari tengkulak terhadap hasil panen. Petani yang tidak punya pilihan untuk 

menjual hasil panen nya kepada tengkulak mendapat harga jual yang tidak pantas. 

Kondisi ini yang menyebabkan harga barang dan komoditi di pasar tidak stabil, 

karena ada nya permainan para tengkulak. Sehingga Cluster disini juga berperan 

sebagai wadah petani untuk menyalurkan hasil panen para petani. Nanti nya 

Cluster yang sudah memiliki relasi kerjasama dengan pasar dapat langsung 

menyalurkan hasil panen nya ke masyarakat. Sehingga petani mendapatkan harga 

yang adil, dan menciptakan kondisi pasar yang stabil dimana harga terbebas dari 

permainan para tengkulak. Kemudian role model dari sistem ini yakni : 
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Model 2. Alur dari Role Model Cluster 

 

Role Model yang di terapkan yakni dengan menggunakan Akad Muzara’ah 

dimana petani mengajukan pembiayaan serta penyewaan tanah kepada cluster. 

Cluster yang telah bekerja sama dengan Pemerintah atau LKS dan lembaga wakaf 

kemudian mengajukan pembiayaan kepada pemerintah dalam hal penyediaan bibit 

serta lembaga wakaf sebagai penyedia tanah. Kemudian sebelum mulai 

menggarap, cluster wajib untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan 

keterampilan soft skills kepada para petani sebagai bekal untuk menggarap sawah. 

Baru setelah itu petani dapat mulai menggarap tanah nya. Dan nanti nya petani 

dapat menjual hasil panen nya melalui Cluster tersebut. 

Sesuai dengan Akad Muzara’ah, maka pembagian keuntungan petani 

dengan cara sharecropping atau bagi hasil. Rasio bagi hasil di tentukan di awal 

sesuai dengan pihak yang bersangkutan yakni petani, pemerintah dan lembaga 

Petani mengajukan 
pinjaman dana dan sewa 

tanah ke cluster 

Cluster i mengajukan 
pinjaman dana ke 

pemerintah dan sewa 
tanah ke lembaga wakaf 

Pemerintah memberikan 
pinjaman berupa bibit dan 

lembaga wakaf 
memberikan sewa tanah 

Cluster memberikan 
edukasi kepada petani 

berupa penerapan 
teknologi modern yg 

efisien 

Petani mengelola sawah 

Ketika panen, petani 
menjual hasil panen nya 
melalui Cluster tersebut 

Keuntungan hasil panen di 
bagi hasil kepada 

pemerintah dan lembaga 
wakaf sesuai kesepakatan 
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wakaf. Sehingga dengan Sharecropping ini, petani dapat menggarap tanah dengan 

baik dan hasil panen pun dapat tersalurkan dengan baik. 

4. Kesimpulan 

Indonesia merupakan negara Agraris yang sangat kaya akan sumber daya 

nya. Seperti kutipan lirik dari lagu band legendaris Koes Plus “orang bilang 

tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman”, tidak ada tanaman 

yang tidak tumbuh di Indonesia. Namun Ironis nya, dalam kebutuhan akan 

pangan, Indonesia masih melakukan impor dari negara luar. Padahal seharus nya 

paling tidak kita dapat memenuhi kebutuhan akan pangan sendiri. Belum lagi 

sampai saat ini masih banyak petani kita yang hidup nya masih jauh dari layak. 

Hal ini lah yang harus menjadi tanda tanya besar dan fokus pemerintah dalam 

menghidupkan kembali sektor pertanian kita. 

Dengan adanya sistem Cluster ini, InsyaAllah dapat membantu 

permasalahan-permasalahan dalam sektor pertanian kita, terutama dalam 

kesejahteraan para petani. Dengan adanya wadah para petani, petani tidak perlu 

khawatir dalam menggarap sawah nya, baik dalam hal fasilitas, edukasi, 

pemanfaatan teknologi, pengadaan bibit, serta penjualan dari hasil panen. Dan 

untuk sampai ke-sejahtera, pemerintah harus benar-benar menaruh perhatian nya 

terhadap sektor pertanian kita. Dengan Indonesia yang sangat kaya akan hasil 

alam nya, bukan tidak mungkin kita dapat kembali menjadi negara pertanian di 

dunia. 
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