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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai banyak 

sekali kebutuhan telah diajurkan untuk senantiasa berusaha dan bekerja 

agar semua kebutuhan dapat tercukupi. Dalam mencukupi semua 

kebutuhan tersebut tentunya tidak lepas dari bantuan orang lain, oleh 

karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial (zoon politicon),
1
 yaitu 

manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu 

membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna  

memenuhi segala kebutuhannya. 

Allah SWT telah menjadikan masing-masing manusia saling 

membutuhkan satu sama lain sehingga terciptanya suatu kerja sama baik 

secara perorangan ataupun kelompok. Dalam menjalankan kegiatan 

tersebut tentunya tidak terlepas dari yang namanya suatu  perjanjian atau 

dalam hukum islam disebut akad. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul 

sebagai pernyataan dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya.
2
 Jadi akad mempunyai arti penting dalam 

kehidupan masyarakat, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak 

aktivitas keseharian kita.  

                                                           
1
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Balai Pustaka, 1989), Cet. VIII, hal. 29 
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Salah satu contoh pentingnya suatu perjanjian dalam aktivitas 

sehari-hari adalah kerjasama dibidang pertanian. Akad kerjasama ini biasa 

dilakukan seseorang yang tidak memiliki lahan untuk bertanam ataupun 

seseorang yang memiliki lahan akan tetapi tidak mempunyai waktu untuk 

mengolahnya. Jadi seseorang biasa melakukan akad ini  agar saling 

mendapatkan manfaat atas suatu benda.  

Membicarakan masalah lahan pertanian tentunya membicarakan 

maslah tanah. Pada dasarnya tanah merupakan pemberian cuma-cuma dari 

Allah SWT dan jauh dari kekuasaan manusia untuk menambahkan apapun 

di dalamnya, karena tanah adalah faktor terpenting dalam hal produksi. 

Sedangkan masalah kepemilikan tanah  dapat dibagi menjadi tanah milik 

pribadi dan tanah milik negara. Dimana tanah milik pribadi adalah tanah 

yang dibebankan hak atas tanah  dan tanah milik negara adalah lahan yang 

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah 

atau Lembaga. Sebenarnya kedua jenis pemilikan tanah ini kepemilikan 

tertinggi tetap pada negara. Salah satu tanah yang dikelola oleh Badan 

usaha Milik Negara adalah tanah atau lahan Perhutani.  Lahan perhutani 

merupakan lahan milik negara yang biasa di rehabilitasi dan direboisasi 

dalam memanfaatkan dan mendayagunakan hutan. 

Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki 

dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara 

optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun 

sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Sedangkan reboisasi 
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adalah kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan 

maupun lahan-lahan kosong yang terdapat dikawasan hutan. Reboisasi 

meliputi kegiatan pemudaan pohon, penanaman jenis pohon lainya diarea 

hutan negara dan area lain sesuai dengan tataguna lahan yang 

diperuntukkan sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru 

diarea bekas tebang habis, bekas tebang pilih atau pada lahan kosong lain 

yang terdapat dikawasan hutan.
3
 

Di desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

terdapat sebuah lahan atau tanah negara cukup luas yang dikelola oleh 

Perum Perhutani. Tanah disini selain tanah berupa hutan juga tanah yang 

dimanfaatkan untuk pertanian. Para petani Desa biasa memanfaatkan lahan 

tersebut untuk lahan pertanian yang bekerjasama dengan Perhutani dalam 

kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan bersama masyarakat. Selain 

melakukan rehabilitasi dan reboisasi bolehkah memanfaatkan lahan negara 

sebagai lahan pertanian. Bagaimanakah sebenarnya akad kerjasama 

pertanian yang dilakukan masyarakat desa dengan perhutani karena 

sebagian mayarakat banyak yang tidak mengetahui dengan adanya kerja 

sama tersebut dan hanya terus melakukan pengawasan dan pemanfaatan 

lahan. Padahal dalam konsep kerjasama pertanian yang dilakukan antara 

perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang disebut dengan 

LMDH terdapat sebuah bagi hasil. Selain itu, para petani yang 

memanfaatkan lahan tersebut biasa melakukan pemindahan penggarap 

                                                           
3
Anonim, “Pengertian Reboisasi dan Penghijauan” dalam http://pengertian-

definisi.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-reboisasi-dan-penghijauan.html, diakses 5 

April 2016 
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seperti lahan milik pribadi. Mereka biasa melakukan pergantian antar 

penggarap seperti layaknya jual beli lahan akan tetapi mereka menyadari 

bahwa lahan tersebut merupakan lahan perhutani dan bukan miliknya. 

Sehubungan dengan kejadian di atas kemudian penulis tertarik 

untuk meneliti apakah hal yang demikian itu sudah sesuai dengan 

ketentuan menurut hukum Islam  dan Undang-Undang atau belum. 

Kemudian hasil penelitian ini ditulis dalam skripsi yang berjudul 

“Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian dalam 

Rehabilitasi Reboisasi di lahan Perhutani ditinjau dari Fiqih Muamalah 

dan UU Kehutanan No. 41 tahun 1999.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana  kerjasama masyarakat desa Kalibatur di bidang pertanian 

di lahan perhutani di Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung? 

2. Bagaimana  kerjasama masyarakat desa Kalibatur di bidang pertanian 

di lahan perhutani di Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung ditinjau 

dari UU Kehutanan No. 41 tahun 1999? 

3. Bagaimana  kerjasama masyarakat desa Kalibatur di bidang pertanian 

di lahan perhutani di Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung ditinjau 

dari Fiqih Muamalah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah peneliti yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama masyarakat Desa 

Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani di Desa Kalibatur 

Kalidawir Tulungagung 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama masyarakat Desa 

Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani di Desa Kalibatur 

Kalidawir Tulungagung ditinjau dari UU Kehutanan No.41 tahun 

1999 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama masyarakat Desa 

Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani di Desa Kalibatur 

Kalidawir Tulungagung ditinjau dari Fiqih Muamalah 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan atau dasar teoritis dalam melakukan pembahasan 

mengenai masalah kerjasama  di bidang pertanian. 

2. Kegunaan praktis 

Secara umum yaitu memberikan gambaran dan wacana 

keilmuan  terhadap masyarakat. Yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Peneliti 
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Untuk mengetahui secara lebih jauh tentang kerjasama 

masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian dalam rehabilitasi 

dan reboisasi oleh para petani. 

b. Bagi LMDH dan pihak perhutani 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan suatu kerjasama agar tidak ada pihak yang 

dirugikan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan hukum 

islam. 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam melakukan kerjasama sesuai dengan  Undang Undang 

maupun hukum islam agar para pihak mendapat keuntungan. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami konsep 

judul, perlu penulis kemukakan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Penegasan konseptual 

a. Kerjasama  pertanian adalah kegiatan melakukan 

(melaksanakan) suatu kegiatan atau (perniagaan dsb) yang 

ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih.
4
 Sedangkan 

pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, 

                                                           
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 554 
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bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya. 

b. Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak 

supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan 

produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur 

perlindungan alam dan lingkungannya.
5
 

c. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah 

ditebang (tandus, gundul), penghutanan kembali. Dengan 

demikian, membangun hutan baru diarea bekas tebang habis, 

bekas tebang pilih atau pada lahan kosong lain yang terdapat 

dikawasan hutan
 6

 

d. Fiqih muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) 

Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 

keduaniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi 

dan sosial kemasyarakatan.
7
 Dalam penelitian ini 

menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid dengan merujuk pada 

analisis fiqih para Mujtahid khususnya madzhab Maliki, 

dimana madzhab ini membahas mengenai fiqih muamalah 

dengan luas mulai dari jual beli, ekononomi, hukum pidana, 

hukum kenegaraan, dan keuangan hingga akhlak etika. 

 

                                                           
5
Ibid., hal.941 

6
Ibid., hal. 937 

7
Rachmad Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.15 
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2. Penegasan operasional 

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual 

yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara 

operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu Kerjasama 

Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian dalam Rehabilitasi, 

Reboisasi di lahan Perhutani Ditinjau dari  UU Kerhutanan No. 41 

tahun 1999 dan Fiqih Muamalah, penelitian ini meneliti mengenai 

ketentuan-ketentuan dalam kerjasama di bidang pertanian di lahan 

perhutani sehingga kerjasama ini sesuai ketentuan Undang Undang 

maupun Fiqih Muamalah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun maksud  sistematika  pembahasan adalah aturan-aturan 

dan cara-cara membahas peneliatian. Peneliti membagi menjadi beberapa 

bab sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah 

atau fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah dan  sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang 

berhubungan dengan konsep akad dan kerjasama di bidang pertanian 

dalam fiqih muamalah yang meliputi ketentuan-ketentuan kerjasama di 

bidang pertanian,  pemanfaatan harta milik negara yang kemudian 
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dikaitkan berdasarkan Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan 

Fiqih Muamalah. 

Bab III Metode penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data ,teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan 

tentang gambaran umum kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang 

pertanian di lahan perhutani dan pemecahan masalah terhadap kerjasama 

di Desa Kalibatur. 

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang 

dtujukan kepada semua pihak yang berkepentingan. 


