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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

A. Usaha Perkebunan Pinang Sebagai Sektor Agrobisnis Potensial 

1. Pengertian Usaha Perkebunan  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan 

mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau 

mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat untuk mencapai sesuatu. 

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya Ekonomi 

secara efektif dan efesien
38

. 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah  dan 

memasarkan barang jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
39

 Perkebunan merupakan salah satu sub 

sector strategis secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan 

penting dalam pembangunan Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 

                                                             
38

Muslich, Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Dan Implemantif, 

(Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004) Cet. Ketiga, h. 46 
39

http://Informasi-perkebunan.blogspot.co.id. 9 Januari 2017 

http://informasi-perkebunan.blogspot.co.id/


 
 

27 

tahun 2004 tentang perkebunan, perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan struktur Ekonomi wilayah dan 

nasional. 

Perkebunan dapat diartikan berdasarkan fungsi, pengelolaan, jenis tanaman, 

produk yang dihasilkan. Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai 

usaha yang menciptakan lapangan kerja, meningkatan pendapatan dan devisa 

Negara, serta memelihara kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan 

pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi pekebunan rakyat, yaitu usaha 

budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat. Perkebunan besar, yaitu usaha budi 

daya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BMUN) atau 

Swasta. Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu usaha budidaya tanaman dengan 

melibatkan perusahaan besar (Pemerintah Atau Swasta) sebagai inti, sedangkan 

rakyat merupakan plasma. Perkebunan Unit Pelaksanaan Proyek (Perkebunan UPP), 

yaitu perkebunan yang dalam pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan 

pengusahaannya tetap dilakukan oleh Rakyat, Pemerintah, maupun Swasta. 

Sedangkan perkebunan berdasarkan produknya dapat diartikan sebagai usaha budi 

daya tanaman yang di tujukan untuk menghasilkan bahan industri.
40

 

Usaha perkebunan pada hakikatnya adalah pembangunan Ekonomi yang 

berorientasi pedesaan.Sasaran pembangunan sektor perkebunan dapat meningkatkan 
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pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin 

terutama dipedesaan dapat dikurangi. Adapun tujuan pokok dilaksanakan usaha 

perkebunan adalah : 

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat di pedesaan 

2. Menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai pemerataan baik dari segi 

penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan.
41

 

Secara umum pembangunan sektor perkebunan itu sendiri bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan 

menambah pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya stabilitas sosial 

Ekonomi masyarakat yang menonjol.
42

 Pembangunan pertanian subsektor 

perkebunan memiliki arti penting, terutama di Negara berkembang yang selalu 

berupaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan 

berkelanjutan.Selain itu subsektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan Nasional.
43

 

2. Potensi Agrobisnis 

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potensial yang artinya kemampuan. 

Potensi adalah kemampuan menerima yang lain dari ciri semula. Potensi adalah 

kekuasaaan, kekuatan dan tenaga. 
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Potensi adalah kemampuan dan kekuatan kesanggupan.
44

Kesanggupan daya 

dimana dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus dan latihan 

perkembangannya. 

Potensi yaitu kemampuan yang terpendam dan bersifat fitrah dalam diri. 

Maslow berpendapat seseorang tidak dapat mengaktualisasikan diri sebelum ia 

mempunyai sarana yang cukup untuk memberi kepuasan terhadap tuntutan-tuntutan 

esensial seperti kepuasan terhadap tuntutan fsikologis, rasa aman, afiliasi, pengakuan, 

dan penghargaan. Jika tuntutan ini terpenuhi, orang tersebut dapat mengarahkan 

potensi aktualisasi diri berupa produksi keilmuan, kerja seni atau kerja terorganisir.
45

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah 

kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya menunggu untuk 

diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. 

Konsep Agrobisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari 

proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan 

kegiatan pertanian. Agrobisnis adalah “ Suatu kesatuan usaha yang meliputi salah 

satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolah hasil dan pemasaran yang 

ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan “Ada 

hubungannya dengan pertanian dalam artian yang luas” adalah  kegiatan usaha yang 
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menunjuang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan 

pertanian” 
46

 

Agrobisnis perkebunan adalah pendekatan usaha yang bersifat sistem mulai 

dari sub sistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem 

jasa penunjang.Usaha agrobisnis berbasis perkebunan dianggap sebagai suatu opsi 

paling rasional, untuk mencapai suatu strategi pembangunan yang diharapkan 

mempercepat pemberantasan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja baru.
47

 

Tanaman perkebunan memiliki dua potensi pasar yaitu dalam dan luar Negri. 

Didalam Negri, tanaman perkebunan dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat, 

diperlukan sebagai bahan baku industri, dan makanan ternak, juga sebagai komoditas 

substitusi Impor. Di luar Negri, tanaman perkebunan dibutuhkan untuk konsumsi 

dalam Negri, Negara pengimpor dan untuk diolah lebih lanjut sebagai barang ekspor 

(Reekspor). Ini menunjukan bahwa tanaman perkebunan memiliki arti Ekonomi yang 

penting. Artinya, bila diusahakan secara sungguh-sungguh atau professional bisa 

menjadi suatu bisnis yang menjadikan keuntungan besar.
48
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3. Pinang Sebagai Komoditas Agrobisnis 

Komoditas yang bisa diandalkan sebagai sentral bisnis yang menguntungkan 

adalah tanaman perkebunan.Tanaman perkebunan memiliki hasil produk yang 

permintaannya tinggi baik dipasar dalam Negri maupun pasar luar Negri. Harga jual 

produk perkebunan yang lebih tinggi dari produk hortikultura menjadikan tanaman 

perkebunan penyumbang devisa Negara yang banyak. Komoditi yang termasuk sub 

sektor perkebunan banyak yang berpotensi untuk di ekspor, salah satunya adalah 

pinang. Pinang merupakan salah satu komoditas perkebunan potensial yang dapat 

dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, komoditas ini 

merupakan tanaman budaya yang berada pada lahan-lahan usaha tani. 

Tanaman pinang (Areca Acathechu L,) sudah dimanfaatkan sejak lama 

terutama daerah-daerah Asia Selatan dan Timur sampai daerah Kepulauan Pasifik. 

Tanaman ini sudah menyebar keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Permintaan akan 

buah pinang ini lumayan tinggi. Buah pinang umumnya banyak tumbuh 

dipekarangan atau kebun. Biji pinangberguna untuk bahan makanan, bahan baku 

industry seperti pewarna kain, obat, bahan kosmetik, pelangsing dan sebagai 

antidepresi. Biji pinang yang sudah kering di ekspor ke india, Pakistan, dan 

Bangladesh, dalam bentuk biji pinang belah atau utuh. Kecuali prospek untuk mata 

dagangan ekspor, pinang juga dapat dikategorikan sebagai tanaman perkebunan 

serbaguna. Bukan hanya bijinya yang bermanfaat dan dibutuhkan, namun bagian 

lain dari tanaman sirih dapat memberikan manfaat tersendiri, secara lain sebagai 
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bahan bangunan, bahan ramuan obat tradisional, bahan baku industri dan tanaman 

hias 
49

 

B. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah 

berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.
50

 Sesungguhnya dengan 

menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih 

mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa 

sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-

tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa 

jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.
51

 Pemerintah 

Republik Indonesia mendefenisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
52

 

Defenisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang 

menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik 
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berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari 

kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan  

menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer 

(primary needs), sekunder (secondary needs), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan 

primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. 

Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, 

mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, 

HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan 

hiburan.Katagori kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang 

tercipta pun bersifat materil.
53

 

Hidup sejahtera merupakan impian semua orang. Masyarakat yang hidup 

sejahtera memberikan bukti bahwa disuatu Negri/daerah tersebut pemimpinnya telah 

berhasil dalam memimpin Negrinya dengan baik. Dengan terpenuhinya segala 

kehidupan hidup masyarakat secara layak, maka masyarakat tersebut bisa dikataka 

hidup sejahtera, seperti tersedianya pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan dan sebagainya pada setiap anggota masyarakat. 

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan ini, 

dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang 

mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya.Keluarga-keluarga 
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miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup 

makanan dan perumahan.
54

 

Kesejahteraan tidak semata dapat dilihat secara angka dan data semata. 

Namun secara real mesti di amati. Kenyataannya, kesenjangan antara sikaya dan 

simiskin masih menjadi realita di Negri ini. Sebagai bukti dapat kita lihat dengan 

adanya gonta-ganti mobil dinas pejabat pemerintahan di beberapa daerah, sedangkat 

disudut daerah lainnya banyak masyarakat yang antri bantuan langsung tunai. Hal ini 

menunjukan masih adanya ketidak seimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi.
55

 

Dalam ilmu Ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung 

dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat 

dikuantifikasikan. Padahal dalam kenyataan, kemulian moral, kesejahteraan sosial 

ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagian dalam rumah tangga dan masyarakat, 

dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan 

material dalam merealisasikan kesejahteraan.
56

 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Sejahtera meunjukan keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Kesejahteraan 
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meliputi seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, 

iptek, hankamnas dan lain sebagainya.Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi 

jumlah dan jagkauan pelayanannya. 

Adapun indikator kesejahteraan itu diantaranya adalah : 

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan 

hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan 

dengan masalah kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Jumlah lapangan 

kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan 

tetap untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Tanpa itu semua mustahil manusia 

dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu 

kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka 

terima.Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat 

mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan 

jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan mereka ini, masyarakat 

dapat melakukan transaksi ekonomi. 

b. Pendidikan yang Semakin Mudah Untuk dijangkau 

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh 

masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. 

Dengan pendidikan yang mudah dan murah itu semua orang dapat dengan mudah 

mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu 
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kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumber 

daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis 

kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun 

dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta 

biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka 

bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas 

saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setingi-tingginya. 

Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini baik yang bersifat formal 

maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan 

yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada 

masyarakat. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk 

mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk 

mendapatkan kebutuhan hidupnya. 

c. Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat dan Merata. 

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan 

pendidikan.Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang 

utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus 

sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi 
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oleh jarak dan waktu.Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang 

murah dan berkualitas.Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan 

kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mapu mencapai taraf 

kesejahteraan yang diingnkan oleh rakyatnya. 

C. Usaha Perkebunan dan Kesejahteraan dalam Pandangan Islam 

Dalam Islam usaha dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak di batasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan 

pendayagunaan hartanya ( ada aturan halal dan haram).
57

 

Islam memandang bahwa usaha sebagaimana dalam Al-Quran memberikan  

motivasi yang tinggi dalam berusaha umat islam antara lain tercermin firman Allah 

Swt dalam Surah Al-Mulk (67) : 15 

                           

    

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan. 
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Berdasarkan ayat diatas Islam menyatakan bahwa bumi ini semua milik Allah, 

tetapi dianugrahkan kepada manusia.Kalimat “milik Allah” sebenarnya dapat di 

pahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkadang di dalamnya bukan milik 

perseorangan karna kekuasaannya.melainkan untuk semua orang dalam konteks 

masyarakat fundal. Islam bermaksud menghilangkan sistem seperti “ dimana tanah 

dianggap milik raja, tuan atau pengusaha fundal sebagai alternative Al-Quran 

mengajarkan doktrin kemakmuran bersama. Ayat tersebut juga mengandung makna   

etos yang mendorong umat Islam untuk “mengembara keseluruh bumi” mencari rizki 

Allah ini untuk mendorong dilakukannya perdagangan dalam skala luas seperti 

perdagangan antar daerah bahkan Negara. 

Ada beberapa contoh perilaku masyarakat yang kurang produktif akibat dari 

pemahaman yang kurang tepat ajaran agama seperti adanya suatu kecenderungan 

umat Islam yang bersikap pasrah atau menyerah kepada nasib.Hal ini barangkali ada 

hubungannya dengan suatu aliran Teologi Jabariyah yang percaya bahwa semua 

tindakan dan prilaku manusia sudah di tentukan oleh Allah.
58

  Begitu juga 

pemahaman Zuhud yang menimbulkan satu sikap hidup yang kurang menghargai 

sesuatu yang bersifat material dan cenderung hanya ke akhirat saja dan tidak peduli 

kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan kemajuan-kemajuan Ekonomi. 

Adapun tujuan usaha dalam Islam adalah:  

1. Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup 
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Berdasarkan tuntunan syariah, seorang muslim di minta bekerja dan berusaha 

untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi dan harta yang halal,
59

 mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan 

menjaga tangan agar berada tetap di atas. 

Kebutuhan manusia dapat di golongkan kedalam tiga kategori, yaitu kategori 

dururiyat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat di hindari karena 

kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastik bagi kehidupan manusia, 

bajiyat (skunder), dan kamaliyat (pelengkap).
60

 Oleh karena fardhu „ain bagi setiap 

muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer 

dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal 

kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang. 

Dampak diwajibkan berusaha bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya 

meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan balas kasihan orang. Mengemis tidak 

di benarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki 

utang yang menjerat, dan diyah murhiqah ( menanggung beban melebihi kemampuan 

untuk menembus pembunuhan)
61

 

2. Untuk Kemaslahatan Keluarga 
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Berusaha di wajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam 

mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun 

perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing
62

 

3. Usaha Untuk Memakmurkan Bumi 

Lebih dari itu, kita menemukan bahwa berusaha sangat di harapkan dalam 

Islam untuk memakmurkan bumi.Memakmurkan bumi adalah tujuan dari Maqasidus 

Syariah yang ditanamkan oleh Islam, di jelaskan oleh Al-Quran serta diperhatikan 

oleh para ulama. Diantara mereka adalah Al-Imam Arraghib Al-Asfahani yang 

menerangkan bahwa manusia di ciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau 

bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akanada. Memakmurkan bumi, 

sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran “dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) menjadikan kamu pemakmurnya”.Maksudnya, manusia dijadikan penghuni 

dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Menyembah Allah, sesuai dengan 

firman Allah : “ Dan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku”. Khalifah Allah, sesuai firman Allah : “dan menjadikan kamu 

khalifah dibumi-Nya”, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. 

4. Usaha Untuk Kerja 

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan 

bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh 
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keluarganya, atau oleh masyarakatnya, juga meskipun tidak satupun dari makhluk 

Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja 

karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri 

kepada-Nya. 

Allah Swt menurunkan Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup sekaligus 

nikmat yang paling besar bagi umat manusia. Al-Qur‟an mengatur berbagai hubungan 

hidup, tata cara hidup, hubungan manusia dengan lingkungan hingga masalah 

pertanian pun ada didalamnya. Al-Quran mengajak manusia untuk menyelidiki dan 

mengungkapkan keajaiban alam serta barusaha memanfaatkan kekayaan alam 

semesta untuk kesejahteraan manusia.Berikut ini beberapa Ayat dalam Al-Quran 

yang menjelaskan tentang kaitan usaha dan perkebunan. 

Q.S. Yasin (36) :34-35 

                             

                  

Artinya: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan 

Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (35) Supaya mereka 

dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh 

tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? 

Begitulah Allah memberi kita petunjuk dalam memenuhi kebutuhan kita lewat 

pertanian. Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman di bumi, Allah juga 
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mengeluarkan mata Air menumbuhkannya, sehingga apa yang kita budidayakan serta 

apa yang kita tanamkan diatas bumi ini bisa tumbuh subur untuk kita manfaatkan 

dalam memenuhi kebutuhan kita.  

Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang kaitannya dengan tekhnologi 

pertanian dan budidaya pertanian dalam Q.S. Al-A‟raf (7) : 58 

                                

             

Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya 

hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 

kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mendayagunakan tanah/lahan 

pertanian/perkebunan karena di dalam tanah yang baik dengan izin Allah akan 

tumbuh tanaman dengan subur. Sebaliknya dalam keadaan tanah yang buruk tanaman 

akan menjadi merana karena kandungan organik didalamnya tidak dikelola secara 

benar. Begitulah Allah menunjukkan kebesaran_Nya. 

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak dapat dikatakan semata-mata untuk 

kehidupan duniawi, dikarenakan Allah SWT menyeru umat Islam agar mampu 

menguasai alam serta mengolah sumber daya yang diberikan-Nya untuk 

memakmurkan umat manusia. Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam 

tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran 
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keberhasilan seseorang, apalagi melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih 

menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan 

keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan 

demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan 

manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak 

kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok 

manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai 

upaya peningkatan spiritual. 

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur‟an yaitu yang tercermin di 

surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi.Surga 

diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang 

surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di 

akhirat.Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat 

yang berkesejahteraan.
63

 

 Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu 

kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan 

lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk 

kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri 

yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknaya ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang 
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aspek Ekonomi.
64

 Manifestasi dari kesejahteraan Ekonomi dalam Islam yang secara 

umum adalah bahwa setiap individu harus memperoleh perlindungan yang mencakup 

lima hal yaitu : 

1. Agama (Din), merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hokum 

yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia, 

manusia dengan Allah Swt, hubungan antara manusia dengan manusia. 

2. Jiwa (Al-Nafs), Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan 

lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi 

dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang 

menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal, qishas, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan 

membahayakan jiwa. 

3. Akal (Al-Aql), melindungan akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba 

atau segala hal yang memabukkan dan memberi sanksi bagi yang 

mengkonsumsinya. 

4. Keturunan (Nasl), berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang 

menuduh zina. 

5. Harta (Mal), mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan 

mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran 

bermuamalat, beniaga. Islam juga memberi perlindungan kekayaan 
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dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain 

dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain dan memakan riba. Dari 

kelima pilar asasi ini menjadi apresiasi, advokasi dan proteksi Islam dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan.
65
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