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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari rangkaian uraian penelitian yang dipaparkan 

pada bab terdahulu tentang pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem 

paroan perkebunan ladaperspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh masyarakat di 

desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan secara garis besar sudah 

merujuk kepada ajaran fiqhi yang mana akad dilakukan atas dasar sama-sama ridho 

baik pemilik lahan maupun petani penggarap dan dengan tujuan saling membantu 

antar sesama manusia. Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk menghidupkan 

lahan kosong yang terbengkalai. Akan tetapi sistem bagi dua/paroan lahan 

perkebunan belum sesuai dengan ekonomi Islam karena yang dikenal dalam ekonomi 

Islam adalah sistem bagi hasil seperti Muzara’ah dan Mukhabarah bukan bagi 

tanah/lahan juga dikhawatirkan bisa jadi lahan perkebunan separuhnya mempunyai 

hasil yang tidak baik. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Diketahui bahwa sistem akad yang diterapkan yakni sistem bagi dua/paroan 

perkebunan lada atas dasar saling menolong, kepercayaan dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang sama-sama ridho.  

2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti memperoleh informasi bahwa lahan 

perkebunan yang dibiarkan kosong dan terbengkalai disebabkan kurangnya 

tenaga karena pemilik lahan tersebut tidak memiliki waktu untuk mengolah 

dan ada juga yang tidak kuat lagi mengelola lahan perkebunannya karena 

faktor usia (sudah tua). Sedangkan kendala petani yakni ketidak mampuannya 

membeli lahan yang harganya dianggap cukup mahal. Sehingga dengan 

adanya pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan ini 
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diharapkan dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak guna 

meningkatkan perekonomian dan mensejahterahkan kehidupan mereka. 

Kerjasama antara pemilik dan petani penggarap yang pada proses 

pengelolaan lahan perkebunan lada berlangsung dalam kurun waktu tiga 

tahun kemudian dilakukan pembagian atas lahan tersebut masing-masing 

mendapatkan bagian yang sama rata baik pemilik maupun petani penggarap. 

Jika lahan seluas satu hektar maka akan dibagi dua/paroan masing-masing 

mendapatkan bagian setengah-setengah hektar lahan perkebunan lada. 

Menurut informan saat diwawancarai oleh peneliti mengemukakan bahwa 

sistem paroan perkebunan atau bagi tanah ini menurutnya boleh dilakukan 

selama itu sesuai dengan kesepakatan saat melakukan perjanjian (akad).. 

Akan tetapi sistem paroan perkebunan ini tidak ditemukan dalam prinsip 

ekonomi Islam yang sesungguhnya karena sistem kerjasama dalam ekonomi 

Islam menggunakan sistem bagi hasil panen.  
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5.2 Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemanfaatan lahan kosong 

menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan lada (studi di desa Mowila 

kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan), maka penulis akan menyampaikan 

saran berikut: 

1. Di awal kesepakatan ketika melakukan perjanjian kerjasama oleh pemilik 

lahan dan petani penggarap hendaknya menggunakan perjanjian tertulis 

serta menghadirkan beberapa orang saksi agar dapat menjadi bukti yang 

kuat dan mendapat kepastian hukum.  

2. Pemilik lahan sebaiknya ikut andil memantau proses pengelolaan lahan 

perkebunannya untuk mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu 

yang awalnya merupakan lahan kosong dan terbengkalai hingga menjadi 

lahan produktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


