
BAB IV 

ANALISIS DATA 

Berdasarkan uraian pada BAB II tentang landasan teori mengenai 

asuransi dan pendapatan dan BAB III yang berisi tentang hasil penelitian, 

maka dalam BAB IV penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap 

data lapangan yang telah diperoleh dengan menggunakan teori yang telah 

terkumpul. 

A. Implementasi Program Asuransi Pertanian terhadap Pendapatan 

Petani Anggota Gapoktan Bangkit Jaya 

Asuransi pertanian merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian yang 

merupakan, bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah khususnya 

untuk masyarakat usaha tani padi. Program tersebut dikelola oleh PT 

JASINDO (Jasa Indonesia) yang merupakan salah satu BUMN, pada 

dasarnya program asuransi pertanian merupakan asuransi konvensional.  

Program asuransi pertanian diberikan khusus untuk masyarakat petani 

padi, seluruh masyarakat petani padi mengetahui adanya program asuransi 

pertanian apabila mereka masuk sebagai anggota dari kelompok-kelompok 

tani yang dibawahi oleh Gapoktan. Dalam penelitian ini, seluruh anggota 

kelompok tani yang dibawahi oleh Gapoktan Bangkit Jaya telah mengetahui 

adanya program asuransi pertanian melalui penyuluhan yang diberikan oleh 

perangkat Gapoktan yang dibantu oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) 

Desa Subik. Sebelumnya, perangkat Gapoktan telah diberikan penyuluhan 

langsung oleh pihak perusahan asuransi (PT JASINDO) yang bekerja sama 
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dengan dinas pertanian setempat. Dalam penyuluhan tersebut pihak asuransi 

menjelaskan bahwa program asuransi pertanian merupakan program yang 

diberikan oleh pemerintah untuk petani kecil agar dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat petani dengan meningkatkan produktivitas dan 

mengurangi risiko gagal panen. 

Berdasarkan  hasil wawancara yang diperoleh luas lahan sawah yang 

dimiliki oleh responden rata-rata tidak lebih dari 1 Ha. Tiap hektare lahan 

sawah dapat menghasilkan 4-5 ton gabah, dalam rupiah Rp 18.000.000,- ini 

merupakan pendapatan kotor apabila dipotong biaya-biaya seperti 

pembelian bibit, pupuk, penanaman dan perawatannya petani menghabiskan 

biaya  kurang lebih Rp 6.000.000,- sehingga pendapatan bersih petani 

kurang lebih Rp 12.000.000,- per Hektare per musim tanam. Gapoktan 

bangkit jaya merupakan organisasi masyarakat yang berperan dalam 

mengkoordinir masyarakat petani, Gapoktan mendata anggota kelompoknya 

sehingga mempermudah saat akan melakukan pendataan dan mengetahui 

keadaan dan perkembangan petani dalam menjalankan progja yang 

diberikan pemerintah. Hal ini dapat memudahkan pemerintah memantau 

perkembangan petani, dilihat dari struktur organisasi Gapoktan yang 

tersusun dan keaktifan anggotanya, dalam melakukan kegiatan pertanian 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam menggunakan sumber daya 

secara efektif serta efisien guna meningkatkan produktifitas petani. 
1
 

                                                           
1
 Wawancara,dengan Bapak Poniran (Ketua Gapoktan Bangkit Jaya) dan anggotanya 

pada tanggal 10 September 2016 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai kendala 

yang sering dihadapi oleh masyarakat yang memiliki usaha tani padi, yang 

menyebabkan menurunnya pendapatan petani yaitu tanaman padi yang 

rusak akibat terserang hama penyakit. Salah satu jenis hama yang sulit 

untuk diatasi adalah wereng , kerusakan yang ditimbulkan mencapai 75%. 

Petani harus mengganti tanaman padinya dengan tanaman yang baru, karena 

hama wereng menyebabkan tanaman padi gabuk atau hampa dan tidak 

tumbuh dengan normal karena hama tersebut menyebarkan virus tungro 

sehingga tanaman padi banyak yang hampa atau tidak ada isinya dan lebih 

cepat menyebar ketanaman lain. Kejadian ini dilaporkan oleh petani kepada 

ketua kelompok tani, karena responden merupakan salah satu peserta 

program asuransi pertanian. 

 Ketua kelompok tersebut lalu menghubungi PPL (Petugas Penyuluh 

Lapangan) agar memeriksa tanaman padi yang telah rusak, setelah itu pihak 

PPL menghubungi pihak asuransi agar diperiksa dan kemudian petani 

melakukan  proses klaim. Setelah klaim yang diajukan keluar, kurang lebih 

15 hari setelah pengajuan klaim, maka petani dapat menggunakan premi 

dari asuransi tersebut sebagai modal untuk melakukan penanaman kembali 

walaupun petani menderita kerugian karena gagal panen  akan tetapi petani 

dapat mengurangi risiko kebangkrutan karena pendapatannya tetap dengan 

mendapatkan penggantian kerugian. Dari kendala diatas dapat diketahui 

bahwa program asuransi pertanian ini dibutuhkan oleh masyarakat petani, 

melihat besarnya risiko gagal panen. Petani yang menjadi anggota dari 
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asuransi pertanian dapat merasakan manfaatnya ketika terkena musibah atau 

hal-hal tidak terduga yang merugikan, walaupun petani menderita kerugian 

akan tetapi setidaknya petani tidak menderita kebangkrutan karena pihak 

asuransi memberikan penggantian kerugian yang dapat digunakan sebagai 

modal.
2
 

Penulis meneliti sebanyak 20 sampel dari 200 populasi anggota 

Gapoktan Bangkit Jaya untuk dijadikan responden, peserta asuransi 

berdasarkan kriteria yang diberikan oleh PT JASINDO yaitu : 

1. Petani padi sawah yang bergabung dalam kelompok tani aktif dan 

mempunyai pengurus lengkap.  

2. Petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi 

pengelolaan usahatani setempat.  

3. Petani bersedia mengikuti aturan asuransi pertanian, termasuk 

membayar premi sebesar 20%.  

4. Daftar calon peserta asuransi usahatani padi diketahui oleh Dinas 

Pertanian setempat. 

Berdasarkan kriteria diatas dapat penulis lihat kesesuaian kriteria yang 

diberikan oleh PT JASINDO dengan keadaan yang terjadi pada anggota 

Gapoktan Bangkit Jaya. Gapoktan Bangkit Jaya memiliki struktur 

organisasi yang lengkap dan anggota kelompok tani yang aktif dalam 

kegiatan pemberdayaan petani. Ketua Gapoktan yang dibantu oleh PPL 

melakukan sosialisasi mengenai program asuransi pertanian dan teknis 

                                                           
2
 Wawancara dengan Ketua Gapoktan Bangkit Jaya pada tanggal 12 Juli 2016 
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pelaksanaanya, lalu petani mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan 

untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta asuransi. Karena untuk 

menjadi peserta asuransi juga harus memenuhi kriteria lahan sawah yang 

bisa diasuransikan yaitu : 

1. Lokasi berada dalam hamparan padi sawah. 

2. Lokasi memenuhi persyaratan standar teknis penanaman padi. 

3. Lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal 

yang diasuransikan maksimal 2 (dua) hektar. 

4. Daftar lokasi asuransi usahatani padi diketahui oleh Dinas Pertanian 

setempat. 

Kriteria diatas sesuai dengan lahan sawah yang dimiliki petani pada 

Gapoktan Bangkit Jaya, rata-rata ukuran luas areal yang diasuransikan 

tidak lebih dari 1 hektare. Kendala yang sering dihadapi oleh petani 

meliputi kekeringan, banjir, dan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 

seperti tikus, wereng, keong mas, hawar daun, walang sangit, penggerek 

batang, penyakit putih dan lain-lain. Program asuransi pertanian ini berada 

dalam pengawasan pihak-pihak terkait yaitu PT JASINDO, dinas pertanian 

yang bekerjasama dengan Gapoktan Desa Subik untuk memberikan 

penyuluhan agar petani dapat meningkatkan produktivitasnya dan 

mengantisipasi sehingga meminimalisir risiko gagal panen. 

Pendapatan merupakan seluruh uang, barang atau jasa yang dihasilkan 

seseorang dalam waktu tertentu, pendapatan yang diperoleh petani 

merupakan pendapatan permanen yang berasal dari usaha sendiri atau non 
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perusahaan. Dari implementasi program asuransi pertanian ini peneliti 

melihat petani dapat mengurangi risiko gagal panen dan tentunya pihak 

asuransi juga tidak ingin rugi, apabila petani tidak mengelola tanaman 

padinya dengan maksimal maka akan menimbulkan risiko yang tinggi. Dan 

untuk menyukseskan program ini pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas 

pendukung seperti penyediaan alat-alat pertanian, traktor, mesin pompa air, 

sumur bor alat pencetak sawah serta memberikan bibit padi dan mensubsidi 

pupuknya serta pantauan perkembangan petani oleh PPL. Semua fasilitas itu 

hanya dapat dinikmati oleh anggota kelompok tani, agar petani dapat 

meningkatkan produktivitasnya, dengan demikian pendapatan petani dapat 

stabil atau meningkat karena jumlah biaya-biaya untuk mengelola lahan 

sawah dapat diminimalisir dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu 

pemberian bibit secara gratis, mesin traktor untuk membajak sawah, dan 

mesin pemanen padi serta pupuk yang disubsidi mencapai 50%, sehingga 

petani hanya mengeluarkan untuk biaya pekerjanya saja, yang biasanya 

diberikan setelah panen yang berupa dua kaleng gabah per hektarenya. 

Dengan begitu biaya yang dikeluarkan petani kurang lebih Rp 4.000.000,--

Rp 4.400.000,-per hektare untuk pembelian pupuk dan biaya pembelian 

obat-obatan untuk mengantisipasi jika terkena hama penyakit sehingga uang 

premi yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan hidup petani dan keluarganya serta untuk 

meningkatkan produksi usaha tani tersebut. Apabila produktivitas petani 

meningkat maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sehingga 
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terciptalah petani yang berkompeten, mandiri dan memiliki ketahanan 

pangan.  

Setelah petani mengikuti program asuransi pertanian pendapatannya 

meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan petani yang naik 

karena adanya fasilitas dan subsidi ongkos produksi padi dapat 

diminimalisir yaitu sebesar Rp 2.000.000,- sampai Rp 2.500.000,-  

sebelumnya telah penulis jelaskan diatas petani harus mengeluarkan uang 

sejumlah Rp.6.000.000,- untuk ongkos produksi, karena adanya beberapa 

bantuan kemudahan dengan begitu pendapatan bersih petani naik menjadi 

Rp 14.000.000,- sampai Rp 14.500.000,- per hektare per musim tanam. 

Dengan peningkatan pendapatan tersebut maka petani tentunya dapat 

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan tidak kesulitan lagi 

memperoleh ongkos produksi. Program asuransi pertanian dapat 

meningkatkan pendapatan petani, karena program tersebut dapat 

memberikan modal kerja kepada petani kecil, sehingga petani dapat 

menanam tanamannya dengan lebih efektif dan meningkatkan produktivitas 

hasil panen padi.
3
 

Pendapatan petani dari Gapoktan Bangkit Jaya tentunya berbeda-beda 

berdasarkan luas lahan yang dimiliki, rata-rata memiliki lahan yang tidak 

lebih dari 1 hektare yang hasilnya berkisar 3-4 ton bersih. Berdasarkan 

informasi dari jawaban beberapa responden mereka dapat memenuhi 

kebutuhan mereka dengan luas lahan 1 hektare dengan jumlah anggota 

                                                           
3
 Wawancara dengan anggota Gapoktan Bangkit Jaya 7 September 2016 
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keluarga tidak lebih dari 1 orang isteri dan dua orang anak. Karena semakin 

banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak pula kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Ada beberapa petani yang dapat mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari dengan penghasilan dari usaha tani padi karena anak-anak 

yang dimiliki sudah berkeluarga atau sudah bekerja. Sehingga beban yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berkurang atau lebih ringan. 

Dilihat dari tujuan asuransi pertanian sendiri salah satunya adalah 

meningkatkan pendapatan petani dari usaha pertanian secara 

berkesinambungan, dengan menggunakan asuransi petani tidak kesulitan 

lagi dalam memperoleh biaya produksi, dan asuransi memberikan 

perlindungan terhadap risiko gagal panen hal ini menjadi motivasi untuk 

petani agar dapat meningkatkan produktivitas usaha tani nya dengan lebih 

giat bekerja, memperbaiki manajemen usaha tani padi agar lebih produktif 

dan merawat tanamannya dengan maksimal. Gapoktan Bangkit Jaya 

berperan sebagai wadah untuk mencapai visi, misi yang diharapkan dapat 

mensejahterkan petani. Pada Gapoktan Bangkit Jaya, anggota kelompok tani 

selalu diberikan arahan dan bimbingan untuk memperbaiki manajemen 

usaha tani padi, agar pendapatan petani meningkat dan stabil walaupun 

terjadi gagal panen. 

 

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Asuransi 

Pertanian pada Pendapatan Petani 

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pada dasarnya prinsip pada 

asuransi syariah sama denga prinsip asuransi konvensional. Hanya saja ada 
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beberapa prinsip tambahan yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu: 

ikhtiar, saling bantu atau tolong menolong dan bekerja sama, saling 

melindungi, menggunakan akad yang tidak mengandung gharar, maysir, 

zulm,  risywah, riba, barang haram dan maksiat serta investasi dana dikelola 

sesuai syariah. 

   Implementasi program asuransi pertanian ini setelah dianalisis sesuai 

dengan salah satu  prinsip asuransi syariah , yaitu tolong menolong. Petani 

yang mengasuransikan lahan sawahnya membayar premi lalu pada saat ada 

petani yang lain terkena musibah maka dana tersebut dikeluarkan untuk 

menolong petani yang terkena musibah. Perusahaan asuransi mengeluarkan 

premi penggantian kepada petani yang mengalami musibah dari premi-

premi yang telah dibayarkan oleh nasabah. Selain itu asuransi pertanian ini 

juga jelas yang diasuransikan adalah tanaman padi (sejenis) bukan sesuatu 

yang gharar atau mengandung unsur haram.  

Prinsip ikhtiar, dimana petani menyerahkan segala sesuatunya kepada 

Allah tentunya setelah berusaha semaksimal mungkin. Hanya saja percaya 

bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Bukankah iklim dapat 

berubah hanya dengan kuasa Allah saja, manusia tidak pernah tahu apa yang 

akan terjadi kepadanya. 

Saling melindungi, dengan premi yang dibayarkan kepada asuransi 

maka secara tidak langsung itu merupakan sebuah kerjasama antara para 

petani untuk saling melindungi satu sama lain dengan membayar premi 

maka uang tersebut dapat membantu petani lain yang mengalami musibah. 
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Selain itu merupakan kegiatan yang bermanfaat karena dengan begitu harta 

yang dimiliki tidak dibiarkan diam, melainkan dapat berputar dalam hal 

kebaikan.  

Dalam implementasinya kedua belah pihak yaitu penanggung dan 

tertanggung harus menerapkan prinsip utmost good faith (beri’tikad baik) 

kedua belah pihak harus transparan dalam memberikan informasi. Allah Swt 

berfirman dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 

         

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.  

 

Maksud dari ayat diatas yaitu perusahaan asuransi dan petani harus 

memberikan informasi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan 

memenuhi perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dengan petani, 

untuk menanggung risiko yang diderita petani apabila gagal panen dengan 

mengganti kerugiannya. 

Asuransi pertanian tergolong dalam kategori asuransi kerugian 

menggunakan prinsip indemnity, dimana perusahaan asuransi (PT 

JASINDO) akan memberikan penggantian terhadap kerugian yang diderita 

oleh petani (nasabah) dari perusahaan asuransi sebesar suku premi yang 

sudah disepakati kedua belah pihak dalam polis asuransi yaitu Rp 

6.000.000,- atau  3% suku premi  dari premi yang dibayar oleh petani 

namun apabila dalam masa pertanggungan petani tidak mengalami kerugian 

maka premi tersebut tidak dikembalikan kepada petani. Sedangkan dalam 

Islam tidak demikian asuransi syariah memiliki akad tabarru’  yaitu 
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sejumlah premi yang dihibahkan oleh nasabah dan digunakan untuk tolong 

menolong dalam menanggulangi musibah sebelum massa asuransi berakhir, 

dan premi dengan akad tijarah atau investasi yang pembagian hasilnya 

sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan investasi dengan asuransi 

konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan 

investasinya. 

Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam peningkatan pendapatan 

menggunakan program asuransi pertanian ini akan terlihat, apabila tidak 

terdapat moral hazard dari kedua belah pihak. Petani akan lebih giat bekerja 

agar tidak menderita kerugian dengan memanfaatkan segala fasilitas dan 

kemudahan dari pemerintah dengan begitu maka pendapatannya akan terus 

naik, dan pabila terjadi musibah atau kejadian luar biasa yang tidak dapat 

dicegah  pihak perusahaan asuransi dapat memberikan ganti atas kerugian 

yang diderita petani sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam polis 

tanpa ada yang merasa dirugikan sesuai dengan prinsip kerelaan diantara 

kedua belah pihak. 

 Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja, bekerja adalah salah satu 

dari bentuk ibadah. Dengan bekerja seseorang dapat merasakan bagaimana 

berharganya sesuatu yang diperoleh dari hasil jerih payah, selain itu bekerja 

juga akan memberikan keberkahan tentunya dengan pekerjaan yang baik 

yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan pekerjaan yang 

menimbulkan mudharat  seperti tidak berjudi, tidak mengambil harta orang 
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lain dengan riba, menjual barang-barang haram dan sebagainya . sesuai 

dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) :279 yaitu  : 

             

      

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya. 

 

Petani bekerja mengelola sawahnya dengan segenap kemampuan dan 

pengetahuannya agar dapat memperoleh hasil yang melimpah, karena sesuai 

dengan ayat di atas, Allah SWT memberikan segala sesuatu berdasarkan apa 

yang telah diusahakan. Apabila petani bekerja keras maka hasil yang 

didapatkannya pun akan sesuai dengan kerja keras yang telah dilakukan. 

Selain prinsip, pada asuransi pertanian terdapat akad yang digunakan 

berdasarkan KUHD yaitu akad pertukaran yang dapat dikategorikan sebagai 

akad mu’awadah. Disebut sebagai akad mu’awadah karena masing-masing 

antara tertanggung dan penanggung mendapatkan penggantian dari apa yang 

telah diberikan. Penanggung memperoleh premi yang diberikan sebagai 

penggantian  dari uang pertanggungan yang dijanjikan pembayarannya. 

Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi 

peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang telah 

dibayarkannya. Prinsip ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr (59) : 7 
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Artinya :apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

 

 Dalam surat diatas dijelaskan bahwa harta itu tidak boleh ditumpuk 

karena penumpukan harta itu tidaklah mendatangkan manfaat, harta yang 

kita miliki harus diedarkan dengan jalan bisnis agar berkembang dan dapat 

tersalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Implementasi 

program asuransi pertanian ini merupakan salah satu wujud dari 

pendistribusian harta, dengan begitu petani yang miskin dapat menaikkan 

taraf  hidupnya, karena memperoleh kemudahan dalam memperoleh ongkos 

produksi, dengan meningkatnya pendapatan per kapita maka hal ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat . 

Akad  yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah 

dan akad tabarru’. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua akad yang 

dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadi’ah dan 

sebagainya. Sedangkan , akad tabarru’ adalah bentuk akad yang dilakukan 

dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, atau tujuan sosial. 
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Akad yang digunakan dalam asuransi pertanian disesuaikan dengan 

KUHD, seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya akad tersebut 

lebih bersifat sosial yaitu penggantian kerugian (akad mu’awadah). 

Masyarakat Desa Subik yang menjadi nasabah program asuransi 

pertanian dalam pandangan karakteristik Ekonomi Islam mengalami 

peningkatan pendapatan dari usaha tani padi yang merupakan profesi 

sekaligus sumber pendapatan petani, dengan program tersebut kesenjangan 

petani berkurang, apabila terjadi puso petani mendapat penggantian 

kerugian sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita. Selain itu program 

ini juga memudahkan akses petani memperoleh ongkos produksi untuk 

meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan sumber daya alam 

dan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien.  

Program asuransi pertanian ini memberikan manfaat kepada 

masyarakat khususnya petani padi, perputaran uang atau pendistribusian 

harta menjadi lebih seimbang dan adil ini bisa menjadi alat pemerataan 

pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan petani tentunya 

pendapatan perkapita juga akan meningkat, apabila pendapatan perkapita 

meningkat maka sejahteralah masyarakat. Antara sesama manusia saling 

tolong menolong (ta’awun), bekerjasama atau kompak dan tetap dijalan 

yang baik atau tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma serta syariat 

Islam. 

Program asuransi pertanian dapat menghindarkan petani untuk 

meminjam uang pada rentenir, hal ini berdasarkan wawancara dengan 
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beberapa petani anggota kelompok tani. Biasanya petani meminjam uang 

untuk modal kerja usaha tani padi, dengan syarat pada saat panen, petani 

tersebut harus menjual hasil panennya kepada rentenir yang memberikan 

pinjaman uang tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh rentenir tersebut. 

Biasanya dibeli dengan harga murah dan dengan bunga yang besar. Denga 

begitu petani kecil yang miskin tadi akan terus menjadi miskin karena harus 

membayar pinjaman kepada rentenir dengan bunga yang tinggi dan menjual 

hasil panennya dengan harga yang murah. 

Dengan adanya program asuransi pertanian, petani tidak perlu lagi 

meminjam uang dengan rentenir sebagai modal kerja, ditambah lagi adanya 

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai penunjang 

keberhasilan program asuransi pertanian usaha tani padi.  Sehingga petani 

padi dapat menjual hasil panen padi dengan harga yang sewajarnya dan 

tidak menggunakan riba. 


