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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa 

Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun 

kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka 

penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Negara agraris adalah negara yang 

sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Indonesia 

memiliki banyak sekali potensi pertanian dan perkebunan yang bisa dijadikan 

sebagai sumber perekonomian negara. Untuk bisa bercocok tanam para petani 

memerlukan lahan yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan yang 

menjadi sumber daya utama pada usaha pertanian.  

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, manusia 

membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan hidupnya. 

Lahan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang 

mencari nafkah disamping sebagai tempat permukiman. Lahan adalah tanah yang 

sudah ada peruntukannya dan pada umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau 

lembaga. Pengertian lahan dapat diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari 

ruang. Perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh faktor-faktor yang saling 

mempengaruhi, antara lain: pertumbuhan penduduk, pemekaran atau perkembangan 

daerah (terutama daerah perkotaan ke daerah pedesaan), dan kebijaksanaan 

pembangunan pusat daerah (Hauser, 1985).  

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di 

Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 124,54 juta orang. Mengalami kenaikan 
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sebanyak 3,89 juta orang dibandingkan Februari 2016. Berdasarkan lapangan 

pekerjaannya, pada Februari 2017, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di 

sektor pertanian. Di sektor ini sedikitnya ada 39,68 juta orang yang bekerja, atau 

31,86% dari total penduduk bekerja. 

Mowila adalah salah satu kecamatan di kabupaten Konawe Selatan. Mowila 

berjarak 60 kilometer dari pusat kabupaten konawe selatan ke arah utara Motaha. 

Pusat pemerintahannya berada di desa Mowila yang mana mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai petani. Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang mata 

pencahariannya sebagai petani maka kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan 

juga tentu banyak dibutuhkan. Sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang 

harganya semakin mahal. Disisi lain masih terdapat lahan pertanian atau perkebunan 

yang tersedia akantetapi tidak diolah dengan baik sehingga lahan tersebut menjadi 

terlantar dan terbengkalai. Luas areal tanaman perkebunan rakyat untuk jenis 

tanaman lada di kecamatan Mowila yang tidak produktif pada tahun 2017 yakni 51 

hektar. Akan tetapi tidak semua lahan perkebunan lada tersebut dijadikan sebagai 

lahan paroan.  

Melihat kenyataan lahan di atas maka perlu dilakukan pemanfaatan lahan 

kosong dan terlantar tersebut diolah menjadi produktif setelah itu lahannya akan 

dibagi dua secara merata. Pada umumnya yang dilakukan antara pemilik lahan dan 

petani penggarap adalah menggunakan sistem paroan bagi hasil akan tetapi pada 

kasus ini yang digunakan adalah sistem paroan bagi lahan perkebunan lada.   

Hal tersebut di atas adalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini untuk 

lebih mengetahui tentang Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Produktif Pada 
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Sistem Paroan Perkebunan Lada Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Mowila 

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan).  

1.2 Fokus Penelitian 

Agar permasalahan yang dikaji dalam hasil penelitian ini tidak terlalu meluas 

maka peneliti memfokuskan padapemanfaatan lahan kosong yang diolah menjadi 

lahan produktif antara pemilik tanah perkebunan dan petani penggarap yang 

mengelolanya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem akad pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada 

sistem paroan perkebunan lada di Desa Mowila Kecamatan Mowila 

Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pengelolaan lahan perkebunan 

lada dan sistem paroan perkebunan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana sistem akad pemanfaatan 

lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan ladadi Desa 

Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.  

2. Agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan ekonomi Islam 

tentang pengelolaan lahan perkebunan lada dan sistem paroan perkebunan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis 

dan praktis adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang proses pemanfaatan lahan kosong menjadi 

produktif pada sistem paroanperkebunan lada antara pemilik lahan perkebunan dan 

petani penggarap yang mengelolanya serta perspektif ekonomi Islamterhadap lahan 

kosong yang diolah menjadi lahan produktif.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa 

ataupun dosen yang ingin melakukan penelitian serupa pada lokasi yang berbeda 

dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. 

1.6 Definisi Operasional 

Pemakaian istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pemanfaatan lahan kosong yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah 

memanfaatkan lahan perkebunan yang kosong karena tidak diolah dengan 

baikoleh pemiliknya sehingga lahan tersebut tidak menghasilkan tanaman 

yang dapat memberi manfaat. Kemudian oleh penggarap lahan tersebut 

dimanfaatkan dan diolah dengan menanami tanaman jangka panjang seperti 

lada.  

2. Produktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah lahan perkebunan 

yang diolah dan ditanami dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat 

dan keuntungan. 
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3. Sistem paroan perkebunan lada yang dimaksud adalah lahan perkebunan yang 

awalnya hanya dimiliki oleh satu orang yakni pemiliknya kemudian 

kepemilikannya atas lahan tersebut dibagi dua, separuh dari lahan perkebunan 

lada menjadi milik petani yang telah menggarap dan mengelola lahan 

tersebut.  

4. Perspektif ekonomi Islam disini menjelaskan tentang pandangan ekonomi 

Islam terkait pemanfaatan lahan perkebunan serta sistem akad dan 

pengelolaan lahan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


