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 Inklusifitas lembaga keuangan syariah terhadap sektor agrarian 
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KASUS-KASUS TERKAIT 

1. KENAPA HARUS TENGKULAK??? 

Ini merupakan fenomena yang belum terlihat solusinya hingga saat ini. Indonesia yang terkenal dengan zamrud khatulistiwanya, yang 

menggambarkan betapa hijaunya Negara ini dengan perkebunan dan persawahan dimana-mana. Ya, Negara ini adalah Negara agraris yang dapat 

menghasilkan sumber-sumber pangan yang berlimpah. Yang menanam sayuran dan buah-buahan di Indonesia dapat menjadi sejahtera. Tapi 

hingga sekarang petani selalu mendapat image yang kurang dikarenakan pekerjaan petani tidak dapat mensejahterakan kehidupan. Ini adalah 

salah satu fenomenanya. 

Hasil Perkebunan Meranti Dikuasai Tengkulak  

SELAT PANJANG – Hingga kini hasil perkebunan petani Meranti masih dikuasi pihak Tengkulak. Akibatnya harga dari berbagai 

komoditi hasil perkebunan masih tetap rendah. Baik untuk kelapa, kopi, karet maupun pinang belum ada kenaikan harga yang signifikan. Lebih 

ironisnya lagi, hampir 30 persen dari produk pertanian maupun perkebunan para petani ini, tersedot hanya untuk membayar hutang kepada pihak 

Tengkulak.  

  Seperti dialami Salim (56), petani karet asal Kampung Alai Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Ia mengaku sudah puluhan tahun 

mengelola kebun karet warisan keluarganya, namun untuk hidup sejahtera masih sulit terpenuhi.  Meskipun setiap minggunya ia menjual getah 

ojol yang jumlahnya mencapai 100 kg, tapi uang didapat tak seberapa. "Dengan harga getal ojol Rp9.000/kg, idealnya bisa membawa pulang 

Rp900.000, tapi saya hanya bisa membawa uang Rp.350.000. karena sebagian besar hasil penjualan getah ojol harus di potong utang untuk 

berbagai keperluan hidup keluarga saya. Meskipun mampu memenuhi kebutuhan biaya hidup, tapi untuk hidup dengan kondisi ekonomi yang 

lebih layak dan sejahtera masih sulit. Kami para petani masih terus bergantung dengan para Tauke saat menjual produk panen karet ojol. Bahkan 

sebagian besar petani karet kita masih terlilit utang yang entah kapan akan lunas” ujar bapak lima anak ini. 

 

http://www.haluankepri.com/meranti/52517-hasil-perkebunan-meranti-dikuasai-tengkulak.html


 

  Salim bukanlah satu-satunya petani di Meranti yang mengeluhkan sistem tata niaga produk pertanian dan perkebunan yang didominasi 

para Tauke ataupun Tengkulak. Sam halnya dengan Bukhari (52h) yang kini sukses setelah beralilh profesi menjadi petani sawit di Sungai 

Pagar, Kabupaten Kampar. Ia mengaku hamper 90 persen produk pertanian dan perkebunan di Meranti dikuasi para Tauke ataupun Tenkulak. 

Dalam menjalankan usahanya, para Tauke terkesan menerapkan sistem tata niaga yang tidak memihak para petani. Meskipun disisi lainnya para 

Tengkulak ini terkesan sebagai penyelamat petani, karena mudah bila dipinjami uang untuk keperluan keluarga petani. Namun disisi lainnya 

menjadikan petani terlilit utang yang sulit untuk dilunasi.  

  Dengan bon utang yang dimiliki para petani, pihak Tauke bisa leluasa menetapkan harga dan memotong hasil penjualan produk petani 

untuk pembayaran utang. Praktek seperti ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan setiap diprotes soal harga yang relative murah, para 

Tauke sering berkilah kondisi harga pasaran produk petani di pasar Malaysia lagi jatuh telak. “Sistem tata niaga yang diterapkan para Tauke  

benar-benar menjerat dan menyulitkan petani. Sepanjang para Tauke ini masih terus beroperasi, sulit bagi petani untuk bisa hidup sejahtera. 

Untuk itu, harus ada upaya dari Pemerintah Daerah Meranti untuk segera mengambil alih sistem tata niaga produk pertanian dan perkebunan 

yang tidak sehat ini. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa saya  harus beralih profesi menjadi petani sawit di Kampar” beber Bukhari. 

Pasar Lelang Argo  

  Sementara  Pimpinan Cabang Bank Riau, H Irianto  mengatakan dengan potensi perkebunan dan pertanian yang dimiliki masyarakat di 

Meranti, tentunya daerah ini sangat berpotensi untuk dibangun pasar lelang agro. Dengan adanya pasar lelang agro, diyakininya akan mampu 

memberikan dampak yang positif bagi petani. Tidak hanya itu, tentu akan ada kepastian harga yang standar terhadap produk pertanian dan 

perkebunan di Meranti. Disisi lainnya, Pemerinta Daerah juga bisa turut mengawal standarisasi harga produk petani untuk tidak jatuh telak 

seperti sekarang ini. Dan yang lebih penting lagi, Pemerintah bisa mendapatkan porsi pendapatan yang rutin dari aktifitas pasar lelang agro untuk 

dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi peningkatan PAD. 



 

  Namun persoalannya sekarang, tinggal bagaimana Pemkab Meranti bisa menyikapi peluang ini dan segera merealisasikaknya. “Kalau  

para tauke ini masih terus beroperasi, sampai kapanpun petani  kita tidak akan memiliki bargaining position yang baik untuk menetapkan harga 

produk pertanian dan perkebunannya. Dengan demikian, harapan untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera juga akan semakin 

sulit.Makanya satu-satunya solusi membantu petani Pemkab Meranti harus membangun pasar lelang agro. Karena Meranti punya BUMD, 

tinggal bagaimana mensiasatinya," katanya. Irianto juga merasa  optimis, kalau pasar lelang agro ini bisa direalisasikan akan sangat membantu 

petani untuk hidup lebih layak dan sejahtera. Dan Pemkab Meranti bisa mengawal sistem harga, serta bisa menjadikan potensi baru bagi PAD 

Kabupaten Meranti. 

INKLUSIFITAS BANK SYARIAH 

Jika ingin memperkuat perekonomian bangsa ini, berpalinglah pada sektor pertanian. Bukan sekadar slogan pada saat kampanye dengan 

cara mendatangi mereka, bercaping dan turun ke sawah, tapi setelah menjabat kemudian pak tani ditinggalkan. Sebelas juta hektar lahan sawah 

adalah potensi yang belum tergarap maksimal. Ditambah dengan Irigasi banyak yang rusak dan harga pupuk terus melonjak. Ironis negeri ini. 

Mengaku sebagai negara agraris tapi para petaninya hidup di bawah garis kemiskinan. Impor pangan kita menggerus dana dari APBN hingga 5, 

4 triliun setahun. Rupanya, para pejabat kita lebih suka main impor dibandingkan dengan memberdayakan petani untuk memenuhi pasar lokal. 

Pertanyaannya, apakah para petani tidak mendapat bantuan dana dari bank? Bagi petani institusi seperti bank terlalu rumit dengan 

berbagai persyaratan. Keadaan ini diperparah oleh pandangan para bankir, bahwa sektor pertanian itu berisiko tinggi (high risk) karena sangat 

tergantung pada musim. Dua pandangan yang selama ini dipertahankan oleh keduanya dan tidak pernah menemukan titik temu. Lalu kemana 

petani mendaparkan dana cepat? Tengkulak! itu jawabannya. Tengkulak yang mencekik leher dengan bunga tinggi itu, masih menjadi 

primadona karena tidak butuh persyaratan rumit dan langsung cair. 



 

Inilah lahan yang sepantasnya digarap oleh perbankan syariah. Dari sisi karakter, banyak kesamaan antara pola hidup petani dengan bank 

syariah. Mungkin kita masih kenal, di Pulau Jawa dikenal istilah maro (pembagian hasil satu banding satu), mertelu (satu banding tiga) atau 

maro bathi (pembagian hasil untuk peternakan). Pola pembagian hasil pertanian dan peternakan itu adalah sebuah model, betapa para petani 

berupaya untuk bisa bekerja sama, baik antara petani pemilik sawah maupun yang  tidak punya (tapi punya tenaga atau bibit). Sementara itu, 

pada prinsipnya, bank syariah mendasarkan polanya pada kerjasama dan bagi hasil (karena itu bank syariah sering pula disebut bank bagi hasil). 

Tapi, apakah bank syariah memberikan kepedulian kepada para petani, yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa? Ternyata tidak 

juga. 

Cara pandang para pengelola bank syariah tak jauh beda dengan bank konvensional. Bahwa pertanian adalah usaha berisiko. Dan bila 

para petani butuh dana, ya harus pake agunan. Mana ada petani yang punya agunan? Apalagi petani gurem yang hanya memiliki lahan setengah 

hektar saja. 

Simak kucuran kredit dari bank syariah (bank syariah mana saja), dan pertahatikan berapa persen yang ditujukan kepada sektor 

pertanian? Tidak lebih dari 3 persen, itu pun sudah bagus. Selebihnya mereka kucurkan kredit kepada sektor industri dan jasa dan lain-lain. Bank 

syariah sejatinya menjadi bank pelopor ekonomi kerakyatan, yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di desa oleh para petani. Tapi, bila 

Anda datang ke desa dan menanyakan kepada warga desa, apakah mereka tahu bank syariah? Jawabnya memang tahu, tapi ketika ditanya 

apakah mereka pernah berurusan dengan bank syariah, saya yakin jawabnya adalah gelengan kepala. 

Kekurangpedulian bank syariah bersentuhan dengan pertanian, disebabkan oleh jalan ekonomi yang ditempuh para pelaku ekonomi dan 

pengambil kebijakan bangsa ini. Yaitu jalan ekonomi berbasiskan liberal kapitalistik. Sehingga, meski bank syariah menjamur, toh itu hanya 

diperuntukkan bagi masyarakat kota yang berkantong tebal, para pengusah supermarket, properti, industri dan perhotelan. Petani tetap saja gigit 

jari. 



 

Padahal, bila saja bank syariah mau turun ke desa, membantu permodalan petani, hasilnya pasti menggembirakan. Para petani bukanlah 

masyarakat yang suka ngemplang utang. Komoditas pertanian yang beragam itu adalah potensi yang membawa kemakmuran ekonomi kelas 

bawah. Ingat pengalaman krisis ekonomi 1997-1998, saat pertumbuhan ekonomi minus, sektor industri, jasa. properti dan bank hancur lebur, 

hanya pertanian yang pertumbuhannya positif. Saat itu, para petani kakao di Sulawesi kaya raya, petani udang labanya melimpah. Apalagi petani 

kelapa dan karet. Memang, itu pertanian sekali besar, tapi dampaknya tetap saja merembes ke petani kecil, yaitu buruh tani. Jadi, bila bank 

syariah ingin menjadi penopang ekonomi rakyat, berpalinglah kepada sektor pertanian. 

2. Sumber Daya Insani Petani Kita 

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk penduduk terbesar ke 4 se dunia yang sebagian besar 60% 

penduduknya masih tinggal di desa. Desa merupakan bagian terkecil dari unit pemerintahaan negara Indonesia. Penduduk desa, sebagian besar 

bermata pencaharian petani, namun secara ekonomi pendapatannya masih relative rendah. Oleh karena itu di desa angka kemiskinan masih 

cukup tinggi. 

 Pertanian merupakan sektor utama dari penduduk di desa, sehingga sebagai sebuah kenyataan dan prioritas pembangunan, sehingga dapat 

teroptimalkan. Potensi pertanian secara kuantitas masih cukup terbuka, tetapi secara kualitas masih perlu peningkatan. Petani, atau sumber daya 

insani dalam sektor pertanian juga sebagai salah satu elemen yang perlu ditingkatkan. Karena terlepas dari permasalahan pertanian, factor 

utamanya adalah kualitas sumber daya insani petani. Peningkatan kualitas sumber daya insani petani dapat meningkatkan kualitas dan kreativitas 

petani. 

Kondisi pertanian saat ini cukup miris karena jumlah petani kian hari menurun, sehingga semakin sedikit. Menurut detik.com, tiap 

tahunnya petani menurun 1,705% dari data jumlah 31,17 juta rumah tangga tahun 2003 menjadi 26,13 tahun 2013. Di sisi lain produksi 

pertanian secara akumulasi meningkat, dilihat dari proporsi sektor pertanian 2004 sebesar 14,3% menjadi 15,04% di tahun 2014.  Hal ini 

tentunya diakibatkan dari kurang menariknya  sektor pertanian, sehingga banyak generasi muda yang enggan untuk jadi petani lagi. 



 

Fenomena yang sering terjadi di kalangan petani adalah regenerasi petani yang tidak berjalan dengan baik. Pendidikan untuk menekuni 

dan mengembangkan pertanian tidak lagi menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh generasi tua saat ini. Hal ini terbukti, dalam sebuah 

keluarga bapaknya sebagai petani, tetapi semua anaknya tidak ada yang mau dan diarah untuk menjadi petani. Penyebabnya adalah karena 

petanipun mengetahui pertanian saat ini belum sepenuhnya dapat menanggung kebutuhan hidup seluruhnya. 

Isu sumber daya insani perlu dibahas karena ini merupakan masalah utama, dengan tingkat pemahaman dan pendidikan tentang pertanian 

yang baik, tentunya sektor pertanian dapat berjalan dengan baik pula. Melalui peningkatan SDI petani juga membangun kesadaran untuk 

kembali semangat bertani bagi generasi selanjutnya. Peningkapatan kualitas SDI penting untuk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. 

3. Ekspor dan Impor Pangan Kita 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis sehingga mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tercermin 

dari kesuburan tanah, luas hutan, melimpah ruahnya hasil laut dan sebagainya. Suburnya tanah Indonesia sampai digambarkan oleh orang tua 

kita, “sepotong kayu saja kalau dilempar ke tanah maka akan menjadi hutan”.. Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga dunia setelah 

China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi beras dunia sebesar 8,5% atau 51 juta ton. China dan India sebagai produsen utama 

beras berkontribusi 54%. Vietnam dan Thailand yang secara tradisional merupakan negara eksportir beras hanya berkontribusi 5,4% dan 3,9%. 

Sumber  

Secara umum Indonesia memang mempunyai potensi yang luar biasa. Kelapa sawit, karet, dan coklat produksi Indonesia mulai bergerak 

menguasai pasar dunia. Tapi anehnya walau merupakan 3 besar produsen beras ketiga dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi 

persoalan produksi pangan terutama beras. Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan penduduknya, 

akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari Negara penghasil pangan lain. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk 

yang sangat besar.  

Selain itu, Indonesia masih mengimpor komoditas pangan lainnya seperti 45% kebutuhan kedelai dalam negeri, 50% kebutuhan garam 

dalam negeri, bahkan 70% kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi melalui impor. 



 

Penyebab impor bahan pangan selanjutnya adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit. Terdapat kecenderungan bahwa konversi 

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mengalami percepatan. Dari tahun 1981 sampai tahun 1999 terjadi konversi lahan sawah di Jawa 

seluas 1 Juta Ha di Jawa dan 0,62 juta Ha di luar Jawa. Walaupun dalam periode waktu yang sama dilakukan percetakan sawah seluas 0,52 juta 

ha di Jawa dan sekitar 2,7 juta Ha di luar pulau Jawa, namun kenyataannya percetakan lahan sawah tanpa diikuti dengan pengontrolan konversi, 

tidak mampu membendung peningkatan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor. 

Faktor-faktor di atas yang mendorong dilakukannya impor masih diperparah dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

semakin menambah ketergantungan kita akan produksi pangan luar negeri. Seperti kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. 

 Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini tergantung kepada pasar internasional (harga dan tren komoditas). Maka saat 

terjadi perubahan pola-pola produksi – distribusi – konsumsi secara internasional, kita langsung terkena dampaknya. Kasus kedelai 2008 ini 

sebenarnya bukanlah yang pertama, karena ada kasus-kasus sebelumnya (beras pada tahun 1998, susu pada tahun 2007, dan minyak goreng pada 

tahun 2007). Hal ini akan sedikit banyak serupa pada beberapa komoditas pangan yang sangat vital bagi rakyat yang masih tergantung pada 

pasar internasional: beras, kedelai, jagung, gula, singkong dan minyak goreng. 

4. Dilema Agriteknologi 

Negara Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam sektor agraria. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh pihak manapun. 

Dalam sektor agraria yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perhutanan merupakan bidang-bidang yang bisa 

dikembangkan untuk membangun perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan semua potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Namun, 

tulisan ini akan lebih banyak menyoroti tentang pertanian. Menurut data di BPS tahun 2012 luas lahan pertanian di Indonesia adalah 13.769.913 

Ha, sedangkan jumlah penduduknya adalah 237.641.326 jiwa. Dengan lahan pertanian yang begitu luas dan jumlah penduduk yang besar pula 

menjadi modal awal yang sangat berharga untuk mengembangkan sektor pertanian. Analisis tersebut berdampak pada semakin berkembangnya 

ilmu agriteknologi di Indonesia.  



 

Jika dilihat dari segi makna kata Agriteknologi, orang akan cenderung medefinisikan sebagai ilmu untuk menciptakan teknologi canggih 

melalui mesin-mesin untuk penunjang pertanian, tetapi pandangan itu salah, Agriteknologi lebih mengarah kepada mempelajari bagaimana 

tanaman itu bisa tumbuh dengan kualitas baik dan produktifitasnya tinggi melalui suatu inovasi teknologi yang dikembangkan atau terfokus pada 

teknik pertaniannya.  Perkembangan ilmu agiteknologi di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat, hal ini terbukti dengan banyaknya perguruan 

tinggi yang berbasis nonpertanian telah membuka program studi agriteknologi. Apabila ditinjau dari tujuan awal dari adanya agriteknologi 

adalah untuk mengembangkan inovasi teknik pertanian agar prosesnya berjalan efisien tetapi tetap tercipta produk pertanian yang unggul. Tetapi 

bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? 

Pandangan Islam mengenai perkembangan teknologi adalalah menjadi suatu keharusan sebagai umat Islam untuk terus menggali ilmu 

pengetahuan dan mengembangkanya. Menurut para ulama ada 750 ayat alqur’an yang membicarakan tentang alam dan fenomenanya serta 

memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkanya. Hal tersebut mengandung perintah tersirat untuk terus mengembangkan ilmu 

salah satunya pengembangan teknologi.  Jika dihubungkan dengan ilmu agriteknologi tentu hal itu merupakan suatu kemajuan yang sangat 

bagus, tetapi untuk penerapan di lapangan masih banyak kekurangan. Sektor pertanian di Indonesia masih belum bisa berkembang dengan 

maksimal, malah sekarang Indonesia cenderung meninggalkan sektor pertanian ke sektor perindustrian. Masyarakat Indonesia juga sudah 

banyak yang tidak tertarik untuk menjadi petani, mereka lebih bangga ketika bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai negeri.  

 




