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ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial
dan kemanusiaan, dan dakwah. Dari
masing-masing dimensi diturunkan lagi
menjadi 15 variabel dan 39 indikator
dengan bobot kontribusinya. Sementara
penilaiannya terdiri dari lima kriteria
berkisar antara 0 dan 1. Semakin nilai
IDZ mendekati 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, semakin IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu.
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rogram ZCD (Zakat Community
Development)
adalah program yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) dalam
memberdayakan masyarakat dengan menyasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun sarana
dan prasarananya. Dengan memberikan
bantuan zakat berbasis produktif kepada
komunitas maka diharapkan komunitas
mustahik ini dapat saling bahu-membahu dalam memanfaatkan dana yang
dikelola untuk membantu usaha yang
telah dijalankan oleh mereka, seperti
bertani, berkebun, berdagang, dan lainlain. Sehingga, diharapkan kesejahteraan
mereka akan meningkat dan tidak hanya
dari sisi material, tetapi juga pendidikan,
kesehatan, dan spiritual pun ikut meningkat.
Di dalam eksekusi program tersebut,
tentunya harus ada penilaian di awal
untuk menentukan komunitas di suatu
desa tepat untuk diberikan program pemberdayaan oleh Baznas. Kemudian diperlukan juga adanya pengukuran hasil
dari dijalankannya program tersebut.
Identifikasi di awal ini sangat penting
agar Baznas mengetahui jumlah mustahik, program apa saja yang mereka butuhkan, potensi yang dimiliki desa tempat dimana mereka tinggal, sarana dan
prasarana yang kurang atau tidak tersedia, dan lain-lain. Kemudian program
yang dirancang oleh Baznas pun harus
sesuai dengan pengetahuan dan skill
mustahik agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
mereka. Lalu pada tahap evaluasi, Baznas
akan mengetahui sejauh mana dampak
dari program tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
maka dibutuhkan standar alat ukur yang
dapat diandalkan dan dapat diimplementasikan. Beberapa alat ukur yang terkait
di Indonesia sebenarnya telah dikeluarkan, yaitu Indeks Pembangunan Desa
yang dibuat oleh Bappenas dan BPS
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(2014) dan Indeks Desa Membangun
yang dibuat oleh Kementerian Desa
(2015). Kedua indeks ini dibuat dengan
semangat yang sama yaitu karena adanya
urgensi yang tertuang di dalam RPJMN
2015-2019 tentang pembangunan desa
bahwa target dalam lima tahun ke depan
jumlah desa tertinggal dapat dikurangi
sebanyak 5.000 desa dan menaikkan
jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa di tahun 2019. Akan tetapi, kedua indeks ini memiliki perbedaan dari segi metodologi dan juga skor indeks penilaian.
Dalam menentukan indeks yang tepat
untuk digunakan oleh Baznas dalam
menjalankan program ZCD, maka Baznas
merasa perlu untuk membuat alat ukur
tersendiri yang sesuai dengan visi dan
misinya dan juga nilai-nilai Islam. Atas
dasar ini, Baznas melalui Pusat Kajian
Strategisnya menyusun Indeks Desa
Zakat. Indeks ini dapat juga digunakan
oleh Baznas baik di tingkat provinsi
hingga Baznas kabupaten/kota serta LAZ
resmi yang ada.
IDZ berfungsi untuk menilai program
baik sebelum, pada saat program berlangsung, hingga pascaprogram. Selain

GAMBAR 1. UJICOBA INDEKS DESA ZAKAT DI 3 WILAYAH

alah satu tren positif yang terus dibangun
oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
adalah mengembangkan instrumen yang
dijadikan sebagai alat ukur pengelolaan
zakat nasional. Setelah sukses meluncurkan
Indeks Zakat Nasional (IZN), sebagai alat ukur
resmi pengelolaan zakat pertama di dunia, maka
pada Rapat Koordinasi Zakat Nasional 2017 yang
dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4-6 Oktober
lalu, para peserta rapat, yang terdiri dari unsur
Baznas Pusat, Baznas Provinsi, Baznas
Kabupaten/Kota dan LAZ, bersepakat untuk menggunakan alat ukur tambahan dalam pengelolaan
zakat, yaitu IDZ (Indeks Desa Zakat).
IDZ ini diluncurkan sebagai upaya Baznas
untuk memperkuat kualitas penyaluran zakat, terutama pada program yang bersifat pemberdayaan,
yaitu Zakat Community Development (ZCD). ZCD
adalah program yang berorientasi pada upaya
pembangunan masyarakat dengan desa sebagai
ujung tombak perubahan. Hal ini didasarkan pada
keyakinan bahwa kemajuan suatu desa akan
sangat memengaruhi kemajuan suatu bangsa,
karena desa yang berdaya adalah pilar penting
dalam menunjang keberhasilan pembangunan
nasional.
Saking pentingnya memajukan desa ini,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, telah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada
tahun 2015, setelah sebelumnya Bappenas dan
BPS menyusun Indeks Pembangunan Desa (IPD)
pada tahun 2014. Salah satu negara yang telah
berhasil menjadi negara maju melalui
pembangunan pedesaan secara intensif dan dapat
dijadikan sebagai referensi adalah Korea Selatan.
Korea Selatan telah membuktikan, melalui
konsep Saemaul Undong mereka berhasil menjadi
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itu IDZ juga dapat menilai apakah sebuah
desa layak atau tidak untuk dibantu dan
kesesuaian kebutuhan program yang
tepat bagi desa tersebut. Penilaian IDZ
menjadi penting untuk menjadikan data
sebagai basis kebijakan di dalam memajukan zakat di masa mendatang, dan
mensejahterakan mustahik.
Selain itu, IDZ juga digunakan untuk
melihat proses perjalanan program ZCD
agar lebih efektif, relevan dan terukur di
dalam pelaksanaannya. Termasuk juga
memberikan panduan untuk menentukan
program produktif apa yang tepat untuk
masing-masing desa jika layak dibantu.
Penyusunan IDZ ini didesain sebagai
process-oriented index sementara IZN
(Indeks Zakat Nasional) didesain sebagai
outcome and impact – oriented index.
Sehingga IDZ berfungsi sebagai panduan
bagi program kegiatan Zakat Community
Development/program penyaluran zakat berbasis komunitas (wilayah), yang
hasilnya diharapkan akan meningkatkan
nilai IZN, terutama dari sisi dampak terhadap mustahik.
Komponen yang terdapat di dalam
IDZ ini terdiri atas lima dimensi yaitu

negara yang maju dan kuat. Saemaul Undong
adalah satu kebijakan dan gerakan perubahan yang
mereformasi kehidupan desa agar lebih berdaya
dan maju. Saemaul Undong ini diluncurkan secara
resmi pada tanggal 22 April 1970 oleh Pemerintah
Korsel, dan sejak saat itu pembangunan berbasis
desa sangat gencar dilakukan oleh Korea Selatan.
Hasilnya, berdasarkan data Bank Dunia, PDB
per kapita negeri ginseng tersebut tahun 2016 telah
mencapai angka USD 25,5 ribu, meningkat pesat
dari PDB per kapita mereka tahun 1970 yang hanya
mencapai angka USD 279,13 dolar. Suatu peningkatan sebesar 90 kali lipat dalam kurun waktu 46
tahun. Berbeda dengan Indonesia, yang PDB per
kapitanya hanya meningkat 48 kali lipat, dari USD
79.69 menjadi USD 3.974,10, pada kurun waktu
yang sama. Saemaul Undong memiliki peran yang
sangat strategis dalam menciptakan kemajuan dan
lompatan pembangunan di Korea Selatan.
Peran zakat
Untuk mengejar ketertinggalan dari Korea
Selatan dan negara-negara lain yang telah lebih
dahulu maju, maka peran seluruh komponen
bangsa termasuk Baznas dan LAZ menjadi sangat
penting. Dalam kerangka inilah, ikhtiar Baznas
melalui program ZCD menjadi sangat strategis.
Dengan segala keterbatasan dana zakat yang ada,
Baznas menargetkan dapat mengembangkan
program ZCD ini di 121 titik desa percontohan
seluruh Indonesia pada tahun 2018. Harapannya,
Baznas daerah dapat menduplikasi program ZCD
ini ke desa-desa yang lain, yang jumlahnya sekitar
74 ribu desa di seluruh tanah air, bekerjasama
dengan Kemendes, Pemda, dan instansi pemerintah lainnya. Meski tidak mudah, namun perlu untuk
terus didorong dan dikembangkan.
Dalam kerangka inilah, maka keberadaan

Hasil uji coba
Untuk mengukur Indeks Desa Zakat
perlu dilakukan dua metode utama yaitu
review dokumen dan interview kepada
tokoh-tokoh kunci di Desa. Pada tahap
uji coba implementasi IDZ ini telah dipilih tiga titik, yaitu: 1) Desa Secanggang,
Kecamatan Secanggang, Kabupaten
Langkat, 2) Desa Selotong, Kecamatan
Secanggang, Kabupaten Langkat, dan 3)
Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kotamadya Malang. Pemilihan
terhadap 3 titik didasarkan pada kategori
area pedesaan, perkotaan, pra program,
dan program yang sedang berjalan.
Dari Gambar 1 dapat disimpulkan
bahwa Indeks Desa Zakat yang sudah
diujicobakan di tiga desa tersebut memiliki nilai indeks yang cukup baik. Hal ini
ditunjukkan oleh skor indeks Desa Secanggang sebesar 0,51, Desa Selotong sebesar 0,53, dan Kelurahan Buring sebesar
0,59. Angka indeks tersebut berada pada
skor antara 0,41 – 0,60 yang berarti ketiga desa tersebut “dapat dipertimbangkan untuk dibantu”.
Oleh karena itu, berdasarkan analisa
yang telah dilakukan Desa Secanggang
diketahui memiliki dimensi ekonomi
dengan nilai indeks tertinggi yaitu 0,76
dan dimensi kesehatan dengan nilai
indeks terendah sebesar 0,47. Dengan
demikian Baznas perlu mempertimbangkan lagi bentuk penyaluran bantuan
di desa tersebut karena nilai indeks variabel dimensi ekonomi berada pada skala
(0,61 – 0,80) yang berarti kurang diprioritaskan untuk dibantu dan keempat
variabel lainnya masing-masing memiliki
nilai indeks yang berada pada skala (0,41
- 0,60) yang berarti dapat dipertimbangkan untuk dibantu. Sementara di
Desa Selotong diketahui hasil indeks variabelnya bahwa dimensi ekonomi memiliki nilai indeks terendah yaitu 0,31 sehingga pada evaluasi selanjutnya Baznas
diharapkan perlu memperkuat program
bantuan yang sudah berjalan. Sementara
keempat dimensi lainnya memiliki skor
antara (0,61 – 0,80) yang berarti kurang
diprioritaskan untuk dibantu.
Dari hasil indeks variabelnya, Kelurahan Buring memiliki dimensi ekonomi
dengan nilai terendah sebesar 0,26 disusul dengan dimensi kesehatan dengan
nilai sebesar 0,31 dan dimensi sosial dengan nilai sebesar 0,37. Angka ini berada
pada skala (0,21 – 0,40) yang berarti Baznas perlu memprioritaskan penyaluran
bantuan pada ketiga dimensi tersebut.
Dimensi pendidikan dan dimensi dakwah
memiliki nilai masing-masing sebesar
0,81 dan 0,83 yang berada pada skala
(0,81 – 1,00) yang berarti kedua dimensi
ini tidak diprioritaskan untuk dibantu.
Dari uji coba implementasi IDZ tersebut maka diperlukan keseriusan Baznas
untuk meningkatkan kinerjanya khususnya di dalam penentuan desa layak zakat,
dan pada dimensi serta variabel yang
lebih tepat lagi. Harapannya, IDZ juga
dapat menjadi referensi bahkan menjadi
alat yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat secara lebih luas. Wallahu
a’lam. ■

Indeks Desa Zakat ini menjadi sangat penting. IDZ
didesain untuk memberikan panduan mengenai
desa-desa mana saja yang mendapat prioritas
utama untuk dibantu, dan program-program apa
saja yang perlu dilakukan pertama kali di desa yang
dibantu tersebut, yang dapat menstimulasi
pengembangan desa secara berkelanjutan.
IDZ yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Strategis
(Puskas) Baznas ini merupakan instrumen yang
sangat berorientasi pada proses pemberdayaan
zakat di tingkat desa. Sebagai instrumen berbasis
proses, diharapkan IDZ dapat meningkatkan kualitas program penyaluran Baznas dan LAZ sehingga
nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) dapat meningkat,
khususnya dari sisi dampak zakat terhadap kehidupan mustahik.
Secara umum IDZ ini adalah multi-stage
weighted index, yang terdiri atas lima dimensi
utama, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan,
sosial dan kemanusiaan, dan dakwah. Karena sifatnya sebagai multi-stage index, maka setiap
dimensi dapat diukur indeksnya secara tersendiri,
sehingga dapat dihitung indeks pendidikan, indeks
ekonomi, maupun indeks dimensi lainnya secara
terpisah. Dari kelima dimensi ini, diturunkan
kembali menjadi 15 variabel dan 39 indikator.
IDZ ini pada dasarnya tidak bertentangan
secara prinsipil dengan IPD dan IDM yang telah ada
dan digunakan pemerintah, meski ada perbedaan
dari sisi metodologi. IDZ melengkapi apa yang telah
ada pada IPD dan IDM, dengan menambahkan
dimensi yang dapat mengakomodasi karakteristik
khusus zakat, yang antara lain tercermin dalam
dimensi dakwah. Penulis berharap keberadaan IDZ
ini dapat mendorong kontribusi signifikan dunia
perzakatan dalam pembangunan desa sehingga
masyarakat desa bisa semakin berkembang dan
sejahtera. Wallaahu a’lam. ■

KAMIS, 26 OKTOBER 2017

JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

19

PANDANGAN KELUARGA

Berpenghasilan Rendah terhadap Sedekah
WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA

Laily Dwi Arsyianti
Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB dan Kandidat
Doktor IIBF IIU
Malaysia

Dr Resfa Fitri
Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB

S

edekah memiliki cakupan
yang lebih luas dibandingkan infak. Bentuk sedekah
dapat berupa nonmaterial,
dibandingkan infak yang
hanya berwujud material.
Sedekah yang dalam Bahasa Inggris
disebut ‘charity’ berasal dari kata ‘caritas’
yang berarti cinta kasih. Seperti akar katanya, sudah seharusnya sedekah mampu
memberikan ketenangan dan rasa kasih
di antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
Sedekah dalam Islam juga sebenarnya disarankan menjadi salah satu solusi
bagi Muslim yang menghadapi kesulitan
keuangan. Bukan sebagai penerima,
melainkan sebagai donator atau pemberi.
Berkah yang akan Allah berikan kepada
siapa saja yang bersedekah seharusnya
mampu menjadi motivasi setiap orang,
setiap Muslim sebagaimana disampaikan
dalam firman Allah Quran surat alBaqarah ayat 261-262.
Sedekah bukan hanya eksklusif boleh
dilakukan oleh kalangan atas, melainkan
mampu dilakukan juga oleh kalangan
bawah karena Allah hanya melihat siapa
saja yang mau memberi sebagian harta
yang dimilikinya. Dengan demikian, ia
bukan melibatkan harta, melainkan melibatkan keimanan, keyakinan terhadap
Allah yang akan memberikan berkah.
Di Indonesia, Sudrajat (2016) bahkan
melaporkan temuan di lapangan bahwa
ada tujuh pengemis yang mengantongi
Rp 6 juta, dan satu pengemis lebih dari
Rp 20 juta rupiah. Secara hukum zakat,
bahkan seharusnya mereka termasuk
dalam kalangan muzakki, yaitu wajib
berzakat. Tidak layak bagi mereka untuk
meminta-minta sementara mereka seharusnya memberi.
Sedekah di kalangan keluarga miskin
Oliveira et al., (2012) mempublikasikan sebuah artikel yang menggambarkan
kegiatan sedekah di kalangan keluarga
berpenghasilan rendah. Keyakinan beragama diyakini sebagai salah satu penyebab yang mendorong para keluarga tersebut melakukan sesuatu yang dianggap
benar, dalam hal ini adalah sedekah. Hal
ini menguatkan hipotesis bahwa sedekah

terkait dengan keimanan bukan status
kaya-miskin. Lingkungan keluarga miskin pun mampu membangun kesejahteraan bersama melalui sedekah, saling
memberi, saling mengasihi.
Teori yang bernama ‘Social Production Function’ mengemukakan bahwa setiap keluarga mampu bertindak layaknya
sebuah perusahaan, bukan hanya sebagai
konsumen. Sebuah keluarga didorong
untuk mampu bertahan dan hidup berkelanjutan. Terdapat dua hal yang dapat
mengindikasikan sebuah keluarga mampu bertahan dan hidup berkelanjutan,
yaitu kehidupan sosial (termasuk psikologisnya) dan keadaan fisiknya (termasuk
kondisi keuangan). Kedua hal ini dipengaruhi oleh perilakunya.
Nesbit et al., (2013) dan Bekkers and
Wiepking (2007) bahkan mengemukakan bahwa kebiasaan mampu menghilangkan fungsi organisasi perantara pada
suatu titik tertentu. Sedekah yang sudah
menjadi perilaku, artinya dilakukan
secara berkala dan berkelanjutan, memberikan kesempatan pada sebuah komunitas untuk berkembang dengan sendirinya, meskipun organisasi perantaranya
sudah tidak beroperasi. Dengan demikian, kebiasaan bersedekah ini menjadi
penting untuk keberlangsungan secara
makro ke depannya.
Hasil penelitian terhadap lebih dari
1.700 keluarga miskin dari enam daerah
yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa perilaku memberi
sedekah menjelaskan kondisi keuangan
keluarga dan kepuasan terhadap gaya
hidup. Mereka disurvei mengenai perspektif terhadap perilaku memberi sedekah. Berdasarkan Teori Planned Behaviour, perilaku dipengaruhi oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Sementara itu, niat tersebut dipengaruhi
oleh sikap, pihak lain yang berpengaruh
terhadap keputusan, serta pengalaman.
Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa, untuk keluarga yang berada di
bawah piramida ekonomi, institusi keuangan nonformal ternyata berpengaruh
negatif terhadap perilaku memberi sedekah. Pengaruh ini ditunjukkan secara tidak langsung melalui sikap dan pengalaman terhadap memberi sedekah se-

cara teratur. Institusi non-formal mengajukan persyaratan dan pengawasan yang
relatif lebih longgar, sehingga pengelolaan keuangan keluarga juga mungkin
tidak sebaik ketika mereka berurusan
dengan institusi formal yang mendorong
pengelolaan lebih terstruktur. Dengan
demikian, perilaku memberi sedekah
secara teratur menderita dampaknya.
Sementara itu, edukasi keuangan
berpengaruh positif terhadap perilaku
memberi sedekah melalui pengalaman.
Hal ini terjadi jika faktor pihak lain yang
berpengaruh terhadap keputusan disertakan dalam analisis. Namun, jika faktor
tersebut tidak dimasukkan dalam analisis, edukasi keuangan berpengaruh
negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa
pihak lain berpengaruh dan mampu
memberikan motivasi bagi mereka untuk
memberikan sedekah secara reguler.
Implikasinya, institusi keuangan sosial
sebaiknya mampu mendampingi secara
efektif para penerima dana sosial terutama dalam hal pengaturan keuangan keluarga sehingga mereka mau memberi
sedekah secara teratur.

Hasil yang menunjukkan bahwa perilaku sedekah secara teratur mampu
memberikan pengaruh positif terhadap
outcome mengindikasikan bahwa perilaku
sedekah secara teratur memberi berkah
bagi kehidupan keluarga miskin, dengan
catatan, tanpa disertai atau diintervensi
oleh perilaku yang lain. Di sisi lain, jika
hanya faktor-faktor demografi sosial
ekonomi dibandingkan, maka Tabel 1
menggambarkan hasil keseluruhannya.
Sudah selayaknya keluarga berpenghasilan rendah dimotiovasi untuk memiliki
perilaku memberi sedekah secara teratur
untuk meraih keberkahan dalam hidup
mereka. Sedekah bukan memandang
jumlah uang yang dimiliki, melainkan
mengetuk keimanan setiap muslim untuk
saling membantu dan saling mengasihi.
Berapapun jumlah uang atau kekayaan
yang dimiliki seseorang seharusnya tidak
menjadi halangan baginya untuk bersedekah dan meraih berkah. Berpenghasilan
rendah bukan berarti memiliki hak untuk
terus menerima dana sosial seumur hidup,
melainkan harus bangkit dan keluar dari
situasi tersebut. Salah satu caranya dengan
membiasakan diri bersedekah.
Institusi yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dan distribusi
dana sosial juga sebaiknya memberikan
motivasi dan pengetahuan mengenai
keutamaan dan manfaat bersedekah.
Pendampingan tehadap penerima dana
sosial perlu diefektifkan dengan motivasi
tersebut agar mereka mampu terlepas
dari berpikir sebagai ‘selalu menerima’
yang digambarkan dengan tangan di
bawah menengadah ke atas, menjadi
berpikir ‘selalu memberi’ yang digambarkan dengan tangan di atas yang memberi
kepada tangan di bawahnya.
Semoga dengan berkasih sayang,
saling bersedekah di kalangan keluarga
berpenghasilan rendah mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku menyimpang. Pola berpikir, sikap,
pengalaman, pengaruh lingkungan, dan
terutama niat harus perlu didorong untuk
mendahulukan kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi, menolong dan
mengasihi orang lain dibanding mementingkan diri sendiri. Dengan demikian,
masyarakat akan mampu hidup berkelanjutan, rukun, damai, dan sejahtera.
Wallaahu a’lam. ■

TABEL 1. HASIL ANALISIS DEMOGRAFI SOSIAL EKONOMI
Faktor-faktor Demografi Sosial Ekonomi
A1 (pendidikan)
A2 (usia)
A3 (pernikahan)
A4 (ukuran rumahtangga)*
A5 (pekerjaan)*
A6 (daerah tempat tinggal)
A7 (sedekah per penghasilan)*
A8 (ekspektasi terhadap keadaan ekonomi)*
A9 (penghasilan)*
A10 (kegiatan keagamaan)*
A11 (jenis kelamin)
A12 (tipe institusi keuangan)*
A13 (tipe institusi sedekah)
A14 (kepemilikan rumah)
A15 (edukasi keuangan)
Konstan

Koefisien p-value
-.203
.109
.114
.337
-.147
.398
-.391
.001
.461
.000
-.075
.598
-.536
.000
.775
.000
.599
.000
.969
.000
-.151
.274
-.409
.001
.412
.163
.106
.406
.058
.688
.002
.997

Odds
.816
1.121
.864
.676
1.585
.928
.585
2.171
1.821
2.636
.860
.664
1.510
1.111
1.060
1.002

Sumber: Arsyianti (2017)

Strategi Pengembangan Asuransi
Pertanian di Indonesia

TAMKINIA

ektor pertanian merupakan
salah satu sektor penting yang
menyangkut ketersediaan
pangan dan kesejahteraan
suatu bangsa. Sebagai negara agraris,
Indonesia memiliki potensi pertanian
yang cukup besar termasuk perikanan
dan peternakannya. Apabila potensi ini
dapat dikelola dengan baik tentu akan
memberikan hasil yang optimal. Untuk
mengelola sektor tersebut dengan baik
petani maupun pemerintah perlu
mengetahui risiko-risiko yang ada pada
usaha pertanian, sehingga harapannya
risiko yang ada dapat ditanggulangi
untuk mengurangi kerugian yang akan
mengancam petani.
Usaha di sektor pertanian memang
memiliki risiko yang cukup tinggi.
Sumber risiko yang biasanya berasal
dari lingkungan alam terutama kondisi
iklim, bencana alam, dan gangguan
hama dapat menyebabkan usaha pertanian mengalami gagal panen. Selain
itu bisa juga dikarenakan kondisi
perekonomian yang tidak stabil sehingga dapat memengaruhi harga jual
produk-produk hasil pertanian yang
mana hal tersebut tentu saja tidak dapat
dikendalikan oleh para petani. Oleh
karena itu untuk melindungi usaha pertanian yang rentan akan risiko pemerintah menginisiasi program asuransi pertanian dimana program tersebut sudah
lebih dulu diterapkan oleh negaranegara maju.
Asuransi pertanian yang diterapkan
oleh Pemerintah Indonesia masih ter-
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batas pada usaha tani padi dan usaha
ternak sapi saja belum diperluas ke
usaha tani yang lainnya. Selain itu jenis
risiko yang ditanggung adalah risikorisiko yang berasal dari alam misal
bencana alam dan hama untuk kasus
usaha tani padi. Meskipun demikian
untuk kasus usaha tani padi, adanya
asuransi pertanian ini memunculkan
harapan dan semangat bagi para petani
untuk kembali menanami sawahnya
pasca mengalami gagal panen. Bahkan
ada satu kasus di suatu daerah, sawah
yang sebelumnya tidak ditanami di
musim penghujan karena sudah
dipastikan akan tergenang air, dengan
adanya asuransi mereka memutuskan
untuk tetap menanaminya. Dengan
adanya asuransi pertanian ini petani
menjadi lebih tenang karena jika nanti
terjadi gagal panen setidaknya mereka
mendapat ganti rugi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari ataupun untuk membiayai
musim tanam selanjutnya.
Bagi para petani yang sudah pernah
merasakan manfaat asuransi pertanian
bisa diprediksikan mereka akan ikut
kembali di musim tanam selanjutnya.
Namun tak jarang bagi mereka yang
belum pernah merasakan manfaatnya
atau bagi para petani yang lahannya
tidak rawan terkena banjir masih
enggan untuk berpartisipasi pada
program tersebut. Kasus di beberapa
daerah terjadi penurunan permintaan
asuransi pertanian. Hal ini mungkin
disebabkan karena adanya ketentuan

dalam pengajuan klaim yang dirasa
memberatkan petani. Sebagai contoh
petani akan mendapatkan ganti rugi
sebesar Rp 6 juta hektare apabila
tanaman padinya mengalami kerusakan
sebesar 75 persen dari luas lahan
tanam. Tentu hal ini akan memberatkan
petani yang juga mengalami gagal
panen yang kurang dari 75 persen. Hal
ini tentu dapat menyebabkan kecemburuan sosial antar anggota kelompok tani
yang tanaman padinya mengalami
kerusakan kurang dari 75 persen.
Pada kondisi masyarakat desa yang
masih erat semangat gotong royongnya
seharusnya dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kebijakan dalam penyaluran
ganti rugi asuransi pertanian. Selain itu
adanya kelompok tani yang berperan
dalam pendaftaran anggotanya untuk
ikut asuransi pertanian dapat dijadikan
fasilitator program tersebut. Sistem
pembayaran ganti rugi bisa dilakuakan
dengan cara “bagi rata sesuai luas
lahan” untuk para petani yang mengalami kerusakan tanaman namun tidak
dapat mengajukan klaim. Hal ini tentu
akan dirasa cukup adil dan tidak pilih
kasih karena petani yang mengalami
kerusakan tanaman di bawah 75 persen
juga akan mendapatkan ganti rugi.
Ganti rugi yang diberikan tersebut
berasal dari klaim yang didapat oleh
petani yang mengalami kerusakan di
atas 75 persen. Tentunya hal ini akan
semakin memupuk kepercayaan petani
terhadap asuransi pertanian dan sesuai
dengan semangat gotong royong yang

masih mengakar kuat di masyarakat
pedesaan.
Selain masalah ketentuan pengajuan klaim hal yang cukup penting dan
harus dilakukan yaitu terkait sosialisasi
asuransi pertanian di kalangan petani.
Sosialisasi asuransi pertanian memang
harus benar-benar dilakukan dengan
intens kepada para petani, tidak cukup
satu atau dua kali saja. Selain itu juga
kita harus memberikan cara pandang
baru kepada para petani bahwa mengikuti program asuransi pertanian bukan
semata-mata hanya untuk melindungi
kepentingan pribadi tetapi juga untuk
menolong sesama petani yang mengalami kesulitan karena gagal panen.
Langkah lain untuk mendukung
pengembangan asuransi pertanian yaitu
dengan memperhatikan pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya, sebagai
contoh petugas POPT yang bertugas
mendampingi survei lapang.
Seharusnya pemerintah ataupun stakeholder terkait memberikan anggaran
yang dikhususkan untuk mendukung
kelancaran dan tugas mereka di lapang
dengan mempertimbangkan besarnya
risiko yang dihadapi oleh mereka. Di sisi
lain tingkat kepercayaan terhadap
pemerintah juga bisa menjadi salah
satu faktor petani bersedia mengikuti
asuransi pertanian atau tidak. Tak
jarang mereka yang tidak ikut dikarenakan adanya keraguan apakah
program asuransi pertanian ini benarbenar berpihak pada petani. Oleh
karena itu untuk mewujudkan keberhasilan program asuransi ertanian
memang dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak baik dari kelompok tani
maupun pemeritah dan pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya. Wallaahu
a’lam. ■

