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BAB III

TEORI PENYULUHAN PERTANIAN DAN PRODUKSI
KOMODITAS PERTANIAN

A. Penyuluhan Pertanian

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan bisa

menerangi. Penyuluhan adalah suatu proses demokrasi, artinya suatu

penyuluhan harus mampu mengembangkan suasana bebas untuk berfikir,

berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-

sama. Penyuluhan adalah proses kontinu, artinya penyuluhan harus dimulai dari

keadaan petani pada saat itu ke arah tujuan yang mereka kehendaki,

berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang.1

Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru

agar masyarakat mau tetarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam

kehidupan mereka sehari hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan

mendidik, memberikan pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-

kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berprilaku hidup

menurut apa yang seharusnya.2

1 Isran Noor, Buku Pintar Penyuluh Pertanian, (Jakarta: PERHIPTANI  (Perhimpunan
Penyuluh Pertanian Indonesia), 2012), h. 4.

2Raishasweetmore, Penyuluhan Sebagai suatu Aktivitas Sosial Pembangunan, diakses
tanggal 29 November 2014 dari http://penduaismine.wordpress.com.
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Defenisi penyuluhan pertanian menurut UU Nomor 16 Tahun 2006

adalah proses pembelajaran dari penyuluh kepada pelaku usaha yang bertujuan

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.3

2. Tujuan dan Prinsip Penyuluhan Pertanian

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, terdapat tujuan dan prinsip

penyuluhan pertanian.

Tujuan penyuluhan pertanian yaitu:

a. Bertani lebih baik

b. Berusaha tani lebih baik

c. Hidup lebih sejahtera

d. Masyarakat lebih baik

e. Kelestarian lingkungan lebih terjaga.4

Prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian adalah:

a. Adanya minat dan kebutuhan petani, artinya penyuluhan pertanian akan

efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan petani pada saat

itu.

3 Isran Noor, op.cit, h. 4.
4 Ibid, h. 5.
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b. Membangun organisasi masyarakat, artinya penyuluhan pertanian akan

efektif jika mampu melibatkan/menumbuhkembangkan organisasi petani

dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian.

c. Adanya keragaman budaya, artinya penyuluhan pertanian harus

memperhatikan keragaman budaya masyarakat.

d. Perubahan budaya, artinya kegiatan penyuluhan harus dilakukan secara

bijak dan hati-hati agar perubahan budaya tidak menimbulkan kejutan-

kejutan budaya.

e. Kerjasama dan partisipatif, artinya penyuluhan pertanian akan efektif jika

mampu menggerakkan program-program penyuluhan yang telah

dirancang dengan baik.

f. Demokrasi dalam menerapkan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus

memberikan kesempatan kepada petani untuk menawarkan setiap ilmu

alternatif yang ingin diterapkannya.

g. Belajar sambil bekerja, artinya belajar dari pengalaman yang telah

dialami.Menggunakan metode penyuluhan yang sesuai.

h. Kepemimpinan, artinya penyuluh pertanian harus mampu

mengembangkan sikap kepemimpinan petani.

i. Spesialisasi yang terlatih, artinya penyuluh pertanian haruslah orang yang

telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai

dengan fungsinya sebagai penyuluh.
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j. Segenap keluarga, artinya penyuluh pertanian harus memperhatikan

keluarga sebagai kesatuan unit sosial.

k. Kepuasan, artinya penyuluh pertanian harus mampu mewujudkan

kepuasan bagi petani.5

3. Fungsi Penyuluhan Pertanian

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.

b. Mengupayakan kemudahan berupa sumber informasi, teknologi, dan

sumber daya lainnya agar mereka bisa mengembangkan usahanya.

c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan

kewirausahaan.

d. Membantu dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi

organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan

prinsip berusaha yang baik dan berkelanjutan.

e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon

peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha

dalam mengelola usaha.

f. Menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan

modern.6

5 Ibid, h. 5-6.
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4. Faktor-faktor Keberhasilan Dalam Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian dikatakan berhasil apabila telah memenuhi faktor-

faktor yang dapat mendukung keberhasilan penyuluhan tersebut. Adapun yang

menjadi faktor keberhasilan dalam penyuluhan pertanian adalah tersusunnya

data peta wilayah, tersusunnya programa penyuluhan pertanian, tersusunnya

rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, terdesiminasinya informasi

teknologi pertanian kepada pelaku utama, tumbuh kembangnya kelembagaan

petani, meningkatnya kapasitas pelaku utama, meningkatnya akses pelaku

utama terhadap informasi pasar, teknologi, sarana prasarana dan pembiayaan,

meningkatnya produktivitas dan skala usaha pelaku utama dan meningkatnya

pendapatan pelaku utama.7

5. Media Penyuluhan Pertanian

Media penyuluhan pertanian adalah bahan dan alat bantu penyuluhan

yang disusun oleh penyuluh pertanian dalam rangka pelaksanaan penyuluhan

pertanian.8 Media tersebut berupa:

a. Kartu kilat, yaitu sejumlah kartu lepasan yang berisikan gambar, foto

atau ilustrasi yang disajikan satu per satu menurut urutannya.

6Ali Zabar, dkk. Bacaan Terpilih Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan Di Kabupaten Kampar, (Bangkinang: Kantor Informasi Penyuluhan (KIP), 2007), h.
12-13.

7 Isran Noor, op.cit, h. 9.
8 Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka

kreditnya, (Departemen Pertanian, 2009), h. 3-4.
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b. Bahan tayangan, yaitu materi penyuluhan dengan bantuan LCD

Projector.

c. Poster, yaitu lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan

pertaniandalam bentuk gambar dan tulisan.

d. Brosur/Bukleet, yaitu buku dengan jumlah 8 – 20 halaman yang berisi

uraian tentang suatu topik gagasan atau konsep pembangunan pertanian.

e. Naskah Radio/TV/Seni budaya/Pertunjukan, yaitu materi penyuluhan

pertanian beruapa suatu tulisan/naskah/skenario yang akan

dibacakan/ditayangkan dalam siaran radio/TV/seni budaya/pertunjukan.

f. Pameran, yaitu kegiatan untuk memperlihatkan contoh, barang, peta,

grafik, gambar, dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat

tertentu.

g. Website, yaitu kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya

terangkum dalam world wide web (www) di internet.

h. Kunjungan/tatap muka

6. Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi

Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan

sebagai berikut:

a. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang

menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang

teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi, dan sumber daya alam

lainnya.
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b.Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana

kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi.

c. Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani para

anggotanya.

d.Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan usaha tani.

e. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam

organisasi.

f. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok,

sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.

g.Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya

alam.9

7. Penyuluhan Pertanian dalam Dimensi Islam

Penyuluhan pertanian terkait dengan moralitas agama, yaitu adanya

kesamaan antara penyuluhan dan dakwah, bahwa pentingnya profesionalisme

penyuluhan dari tinjauan Islam. Kegiatan penyuluhan dan dakwah memiliki

tujuan merangkul sebanyak mungkin umat sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Al-Qur'an juga secara impertatif menyuruh setiap muslim untuk

menyeru umat manusia ke jalan Tuhan dengan bijaksana, dengan nasihat yang

baik dan argumentasi yang jitu sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl:

125

9 Ali Zabar, dkk, op.cit, h. 85.
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk”.10

Ayat ini menunjukkan kepada kita cara-cara yang baik untuk mengajak

hamba-hamba Allah ke jalan-Nya. Oleh karena itu diharapkan bahwa penyuluhan

pertanian mengikuti metode dakwah yang sesuai dengan ajaran Allah SWT,

sehingga mampu menciptakan kerelaan orang atau sasaran dalam mengikuti

kegiatan penyuluhan. Menurut Al-Qur'an, manusia diciptakan untuk menjadi

khalifah Allah di muka bumi ini, atau makhluk Tuhan yang bertugas mengelola

kehidupan dunia sesuai dengan kehendaknya. Dengan dibekali agama, rasio, dan

amanah manusia diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang ia

hadapai dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai paradigma.

Dalam tugas kekhalifaan itu, dakwah menjadi bagian paling esensial, karena

pembangunan manusia dan masyarakat hanya dapat terselenggara jika secara

10Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur’an dan Terjemahan, op.cit, h. 281.
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individual maupun kolektif bersedia memberi makna dari setiap usaha, kerja, dan

tindakan yang bernilai kebajikan.11 Antara dakwah dan penyuluhan memang

memiliki esensi dan paradigma yang sama, meskipun dalam penyuluhan pertanian

perlu dibekali tentang pembangunan pertanian serta nilai-nilai budaya yang

berlaku dalam suatu etnis. Oleh karena kegiatan penyuluhan meliputi semua

dimensi kehidupan manusia sehingga kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial

dan lainnya merupakan kegiatan penyuluhan dan dakwah.

B. PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN

1. Pengertian Produksi

Kegiatan produksi sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi karena

menyangkut kebutuhan manusia. Tanpa adanya produksi, persediaan konsumsi

akan menjadi langka dan masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhannya. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha memproduksi barang dan

jasa agar alat pemuas kebutuhannya terpenuhi.

Dalam ilmu ekonomi, produksi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan

manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa mendatang (M. Frank, 2003).

Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi

tidak terlepas dari keseharian manusia, meskipun demikian, pembahasan tentang

11BPTP Sulawesi Selatan, Penyuluhan Dalam Islam, artikel diakses tanggal 01 Oktober

2014 melalui http://sulsel.litbang.deptan.go.id.
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produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi

keuntungan sebagai motif utama.12

Dalam pandangan Islam prinsip dasar ekonomi adalah keyakinan kepada

Allah SWT sebagai rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi

pembukti kitab suci umat Islam, dalam Al-Quran surat Al-Jaatsyah: 13









Artinya: Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Rabb, yang seringkali diterjemahkan “Tuhan” dalam bahasa Indonesia,

memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain pemelihara (al-murabbi),

penolong (al-nashir), pemilik (al-malik), yang memperbaiki (al-mushlih), tuan (al-

sayyid), dan wali (al-wali). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi islam berdiri di

atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan

12 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2006), h.
102.
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Pengendali alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta

mengendalikan alam dengan ketetapannya (sunnatullah).13

Keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah rabb semesta

alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif

maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai

maksimalisasi keuntungan akhirat.14 Sebagaimana firman Allah SWT, QS. Al-

Qashash ayat 77:












Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.

Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir

ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh islam juga menjelaskan nilai-

nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan

mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah

13 Ibid, h. 104.
14 Ibid.
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khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk

memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya.15

Secara teknis, produksi adalah proses mentranformasi input menjadi output,

tetapi defenisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas.

Pendefenisan produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta

karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi islam memberikan

defenisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun subtansinya sama.

Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim

kontemporer.

a. Kahf (1992) mendefenisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam

sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik

materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan

hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia

dan akhirat.

b. Rahaman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi

(distribusi produksi secara merata).

c. Ul Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi

kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah, yaitu kebutuhan

yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.

d. Siddiqi (1992) mendefenisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang

dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan

15 Mustafa Edwin Nasution, Ibid, h. 105
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(maslahah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah

bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah

bertindak Islami.16

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan

produksi menurut Islam, kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral Islam

harus menjadi target dari kegiatan produksi. Produksi adalah suatu proses mencari,

mengalokasikan dan mengolah sumberdaya menjadi output dalam rangka

meningkatkan maslahah bagi manusia.

Dalam konsep produksi komoditas pertanian, produksi dinyatakan sebagai

perangkat prosedur dan kegiatan dalam penciptaan komoditas berupa kegiatan usaha

tani maupun usaha lainnya.17 Produksi juga dapat diartikan menciptakan,

menghasilkan, dan membuat. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah

berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa.

Berdasarkan pengertian di atas, maka produksi pertanian dapat diartikan

suatu usaha untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditi untuk

kebutuhan manusia. Pada proses produksi untuk menambah guna atau manfaat

maka dilakukan proses mulai dari penanaman bibit dan dilakukan pemeliharaan

untuk memperoleh manfaat atau hasil dari suatu komoditi pertanian.

16 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009), h. 230-231.

17 Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti, Ekonomika Pertanian (Pengantar, Teori, dan
Kasus), (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 30.
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2. Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Komoditas Pertanian

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diberikan pada tanaman agar

tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik.18 Faktor

produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pertanian adalah:

a. Lahan pertanian

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi

komoditas pertanian. Secara umum, dapat dikatatakan bahwa semakin luas

lahan yang digarap atau ditanami, maka akan semakin besar pula jumlah

produksi yang dihasilkan. Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah

yang disiapkan untuk diusahakan usaha tani, misalnya sawah, tegal dan

pekarangan.19

b. Tenaga kerja

Tenaga kerja dalam hal ini adalah petani merupakan faktor  penting dalam

proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai

kualitas berfikir yang maju seperti petani mampu mengadopsi inovasi-

inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian

komoditas yang bagus sehingga bernilai jual tinggi.

18 Sukartawi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),
h. 46.

19 Sukartawi, Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Cobb Douglas,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4.
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c. Modal

Setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki membutuhkan

modal, apalagi dalam hal kegiatan produksi komoditas pertanian. Modal

adalah sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh

manusia. Dalam pengertian luas dan umum, merupakan keseluruhan nilai

dari sumber-sumber ekonomi non manusiawi, termasuk tanah. Inilah

sebabnya seringkali petani menyebutkan bahwa modal satu-satunya yang

mereka miliki adalah tanah. Ini cukup beralasan karena bagaimanapun juga

petani telah memasukkan berbagai unsur modal ke dalam tanah (misalnya,

air dan pupuk) untuk mendukung tingkat kesuburannya.20 Dalam kegiatan

proses tersebut, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal

tidak tetap. Modal tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan

pertanian. Sedangkan modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida,

dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

d. Pupuk

Selain air sebagai konsumsi pokoknya, pupuk juga sangat dibutuhkan dalam

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

e. Pestisida

Pestisida sangat dibutuhkan tanaman untuk mencegah serta membasmi hama

dan penyakit yang menyerangnya.

20 Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 187.
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f. Bibit

Bibit menentukan keunggulan dari suatu komoditas. Bibit yang unggul

biasanya tahan terhadap penyakit dan menghasilkan komoditas yang

berkualitas tinggi.

g. Teknologi

Penggunaan teknologi dapat menciptakan rekayasa perlakuan terhadap

tanaman dan dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

h. Manajemen

Dalam usaha tani modern, peranan manajemen menjadi sangat penting

dalam mengelola produksi komoditas pertanian, mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi.21

3. Prinsip-prinsip Produksi Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur’an

adalah alam dan kerja manusia.22 Produksi merupakan perpaduan harmonis antara

alam dengan manusia. Firman Allah dalam surat Huud ayat 61:








Artinya: Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan

21 Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti, op.cit, h. 36-39.
22 Mustafa Edwin Nasution, op.cit, h. 109.
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kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia pekerja penggarapnya yang

sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk

menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi

yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu. Ilmu

merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam. Teknik

produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja.

Modal adalah hasil kerja yang disimpan.23

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat

dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka

bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur

rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani

tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana

manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang al-

Qur’an dan Hadits.

Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai

prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

23 Ibid.
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a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi

dengan ilmu dan amalnya.

b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui

penelitian, eksperimen dan perhitungan dalam proses pengambangan

produksi.

c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia.

d. Dalam berinovasi dan bereksperimen prinsipnya Islam menyukai

kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.24

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi adalah:

a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi,

memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.

c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan

masyarakat serta mencapai kemakmuran.

d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental

dan fisik.25

24 Ibid, h. 110-111.
25 El Misykatul Ma’arif, Teori Produksi Dalam Islam, diakses tanggal 24 November 2014

dari http://radenbaguz.wordpress.com/teori-produksi-dalam-islam/.


