
PERAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarane Bandar 

Lampung) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu 

Ekonomi (S.E) 

 

 

 

Oleh 

EKA NURAINI 

NPM: 1551010172 

 

 

 

 

Jurusan : Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 

 



2 

 

PERAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarane Bandar 

Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu 

Ekonomi (S.E) 

 

 

 

 

 

Oleh 

EKA NURAINI 

NPM: 1551010172 

 

 

 

Jurusan : Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.AK., Akt 

Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M



ii 

 

ABSTRAK 

 

Program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan ini 

merupakan program lanjutan dari PNPM Mandiri perkotaan dimana 

secara langsung berupaya menanggulangi kemiskinan melalui 

program pemberdayaan, dimana program tersebut memberikan 

peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Adapun Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Kelurahan Korpri Jaya? 

2) Sejauh manakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan Berperan dalam Mendukung Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya dalam Perspektif  

Ekonomi Islam?.  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan dari adanya program pemberdayaan 

masyarakat berkelanjutan tersebut dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat di kelurahan korpri jaya serta untuk mengetahui sejauh 

manakah peran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan korpri jaya apabila ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan (field 

research) dimana data primer di peroleh dari hasil observasi dan 

wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat 

kurang mampu di kelurahan korpri jaya sebanyak 298 rumah tangga 

miskin. Sedangkan sampel penulis mengambil 10 % dari jumlah 

populasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara dan observasi 

langsung kepada 30 responden rumah tangga miskin/kurang mampu di 

kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa program sarana dan 

prasarana serta Simpan Pinjam yang ada di Kelurahan Korpri Jaya 

sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teknik operasinal 

kegiatan, tetapi untuk infrastruktur jalan masih ada yang rusak dan 

belum diperbaiki serta dalam pelaksanaannya masih banyak 

masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegitan program 

tersebut. Padahal program tersebut dibuat untuk kesejahteraan 

masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan korpri jaya di lihat dari dasar-dasar ekonomi islam tidak 

sesuai dengan ajaran islam karena simpan pinjam tersebut 

mengandung unsur riba karena di tetapkannya bunga diawal sebesar 

15 % per 10 bulan. Tetapi pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat berkelanjutan tersebut memberikan peran positif dalam 
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membantu mensejahterakan masyarakat terbukti dengan adanya 

tambahan modal untuk usaha serta mengajak masyarakat untuk keluar 

dari garis kemiskinan dan mengajak masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan kota yang lebih maju. 

 

Kata Kunci : Program Pemberdayaan Masyarakat, 

Kesejahteraan. 
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MOTTO 

 

 

                      ...... 

Artinya : sesungguhnya Allah tidak akan mengubah  keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri. (Q.S Ar-ra’ad : 11)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahan, (CV. Diponegoro, 

Bogor, 2007), Hlm. 250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghidari kerancuan atau kesalahan pahaman 

dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan 

istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini: “Peran 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan  

Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. 

1. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari 

seseorang pada situasi sosial tertentu.
1
 

2. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan 

oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-

tujuan dapat tercapai.
2
 

3. Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses untuk 

menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan 

untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara 

memberikan kepercayaan dan kewenangan yang diharapkan 

akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.
3
 

4. Kesejahteraan adalah salah satu kondisi terpenuhinya 

kebutuhan sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan 

yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya 

kondisi jasmani dan rohani.
4
 

5. Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang 

mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi, dan perasaan peraturan 

                                                      
1 Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, 

jakarta, 2013, hlm. 212-213 
2 Terry GR, Prinsip-Prinsip Manajemen, (jakarta : Bumi Aksara, 2013) 

hlm. 17. 
3 M.Chazienul Ulum, Perilaku Organisasi : Menuju Orientasi 

Pemberdayaan, ( Malang :UB Press, 2016), hlm. 140 
4 Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UUP STIM 

YKPN, 2012), hlm. 145 



 2 

yang sama.
5
 

6. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain 

yang mendaftar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 

tiga dimensi atau sudut pandang. 

7. Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di dasari 

oleh nilai-nilai islam.
6
 

Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah 

satu upaya pemerintah dalam mendorong angka kemiskinan baik 

di desa maupun di kota dengan mengfokuskan pada 

penanggulangan kemiskinan berbasisis partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat yang nantinya berguna untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kemandirian 

masyarakat. 

Dalam ekonomi islam menjelaskan segala fenomena 

tentang perilaku pilihan dengan tata aturan yang sesuai dengan 

aturan syariah dengan variabel independen (ikut mempengaruhi 

segala pengambilan keputusan ekonomi), dengan demikian segala 

ilmu dengan kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak 

sesuai dengan ilmu ekonomi islam. Selama teori yang ada sesuai 

dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan aturan ekonomi 

islam, maka selama teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk membentuk teori ekonomi islam.
7
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kembali 

bahwa yang dimaksud dalam penjelasan skripsi ini dalam suatu 

penelitian ilmiah yang berdasarkan firman Allah dan para rasul 

tentang kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah sebuah kajian tentang bagaimana pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan 

melalui program yang di buat oleh pemerintah, dan apakah 

                                                      
5 Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi (Bandung : CV Pustaka 

Setia, 2012), hlm. 137 
6 Rozalinda, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi ( Jakarta : PT. 

Raja Grafindo, 2015), hlm.1 
7 Adiwarman, A. Karim, Ekonomi Mikri Islam, ( Jakarta : PT. Raja 

Grafindo, 2007), h.5 
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memberikan peran postif atau tidak dalam mensejahterakan 

masyarakatnya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di indonesia 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila dan undnag-undang dasar 

republicIndonesia tahun 1995 yang harus diwujudkan melalui 

pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi. Melihat dari kondisi masyarakat indonesia yang 

terperangkap akan kemiskinan dan ketidak berdayaan dalam 

hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan 

masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi 

kemiskinan yang terjadi. 

Kemiskinan yang terjadi akan menimbulkan berbagai 

permasalahan yang kompleks seperti pengangguran, pendidikan 

dan kesehatan dimana masyarakat tidak memilki pekerjaan dan 

kurangnya penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar 

keluargannya, Sehingga menyebabkan kurang sehat dan kurang 

gizi. Kemiskinan yang terjadi dikota akan memiliki beban yang 

lebih berat dari pada beban orang yang kurang mampu 

dipedesaan hal tersebut dapat telihat dari cara menghadapi 

persaingan hidup yang sangat keras di tengah-tengah 

pembangunan perkotaan. Orang yang kurang mampu akan kalah 

bersaing dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan karena 

rendahnya pendidikan serta rendahnya keterampilan yang 

dimiliki, oleh karena itu kelompok miskin yang hidup 

diperkotaan harus menanggung biaya hidup yang mahal dan akan 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar bisa hidup layak. 

Permasalahan masyarakat miskin tersebut dapat dilihat 

berdasarkan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan per hari baik 

sandang, pangan maupun papan dan jumlah rupiah pengeluaran 

untuk rumah tangga yang disetarakan jumlah konsumsi per orang 

dalam satu tahun kemudian dibagi berdasarkan wilayah 

perdesaan dan perkotaan. 
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Berdasarkan BPS pengelompokan kemiskinan 

diperkotaan dapat dilihat berdasarkan 1). Bila pengeluaran 

keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang 

dalam satu tahun (miskin), 2). Bila pengeluaran keluarga lebih 

kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang dalam satu 

tahun (miskin sekali), 3). Bila pengeluaran keluarga lebih kecil 

dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang dalam satu tahun 

(paling miskin). 

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan dikatakan 

sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup 

minimum, dimana pengukuran kemiskinan di dasarkan pada 

tingkat konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini garis kemiskinan di 

bagi menjadi pengeluaran yang diperlukan untuk membeli 

standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya serta jumlah 

kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya 

partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.
8
 Hal ini sering muncul 

ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu 

mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan dari 

standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan dapat 

dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk 

menjamin kelangsungan hidup. 

Sedangkan menurut sharp terdapat tiga faktor penyebab 

kemiskinan jika dipandang dari segi ekonomi, yang pertama yaitu 

kemiskinan yang muncul karena ketidak samaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan 

pendapatan, kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam 

kualiats sumber daya manusia seperti rendahnya produktifitas 

serta rendahnya upah dalam bekerja, ketiga kemiskinan muncul 

karena perbedaan akses dalam modal.
9
 

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa 

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, 

maka secara tidak langsung sudah kewajiban bagi pemerintah 

untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin. 

                                                      
8 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi, ( Jakarta : 

Penerbit Erlangga, 2016), Hlm.280-281 
9 Mudrajat Kuncoro, Masalah Kebijakan Dan Politik Ekonomika 

Pembangunan, ((Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), Hlm. 120 
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Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang 

cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan 

atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan 

dari kemiskinan seperti kondisi pemukiman yang buruk, 

kriminalitas dan prostisusi.
10

 Masalahnya, dibutuhkan komitmen 

jangka panjang untuk memfasilitasi kesinambungan dari upaya 

pengembangan masyarakat yang berjalan agar target jangka 

panjang dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi kenyataan. 

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan 

sejak lama dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan 

misalnya,Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), inpres ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah 

kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Pada saat 

terjadinya krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis 

multi dimensional, juga diluncurkan program pengentasan 

kemiskinan yaitu Program Daerah dalam Mengatasi Krisis 

Ekonomi (PDM-DKE) yang kemudian di lanjutkan dengan 

Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan lain-

lain.
11

 mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan 

program baru yang diharapkan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Program tersebut adalah Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mulai tahun 2007 

pemerintah Indonesia mencanangkan program baru yang 

diharapkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program 

tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri merupakan program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. 

Namun program ini berakhir pada tahun 2015, dan digantikan 

dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan 

(P2MB) yang merupakan program lanjutan dari Program 

                                                      
10 Abu Huraerah, Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat 

Model Dan Strategi PembangunanBerbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 

2011), H.187 
11Http://Www.Pnpm Mandiri Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Diakses Tanggal 15 Agustus 2020 

http://www.pnpm/
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Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang 

tujuan serta visi dan misi program ini sama, hanya saja nama nya 

yang berbeda. Visinya yaitu tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin, kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan misinya 

pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, mengefektifkan 

peran dan fungsi pemerintah lokal, peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana. 

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka secara umum 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan miskin, 

sehingga kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati 

segelintir orang. Tujuan yang mulia dari Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berkelanjutan ini mendapatkan legitimasi dari al- 

Qur‟an surah al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut : 

                   

                         

                       

                    

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.
12

 

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa pembangunan 

                                                      
12 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, (Bandung: 

CV.Penerbit Diponegoro, 2014), H.546 
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masyarakat yang ideal adalah pembangunan yang merata, yang 

menciptakan kondisi dimana semua orang merasakan dampak 

positif dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat sebagai sebuah program yang 

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lemah untuk 

berpartisipasi didalamnya adalah termasuk kedalam kategori ini, 

sebab Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan adalah 

suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup 

keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif. 

Provinsi lampung merupakan salah satu provinsi dengan 

jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia yaitu 

pada tahun 2015 sebesar 116.349 ribu jiwa dan pada tahun 2016 

mengalami kenaikan menjadi 116.960 ribu jiwa.
13

 Untuk 

mengatasi fenomena kemiskinan maka diperlukan keterlibatan 

pemerintah Keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilihat melalui 

program atau kegiatan  pembangunan secara terpadu antara 

pertumbuhan dan pemerataan. Untuk meningkatkan efektivitas 

penanggulangan kemiskinan pemerintah  meluncurkan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB). 

Bandar Lampung merupakan salah satu kabupaten atau 

kota yang menerapkan Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Mayarakat (P2MB). Program ini memiliki tujuan secara umum 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan 

potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu 

masyarakat untuk terlepas dari keterbelakangan ataukemiskinan, 

pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan 

adalah masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah hanya 

sebagai fasilitator.  

Dana program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan 

(P2MB) ini diambil langsung dari APBD Bandar lampung tahun 

2015 dan dianggarkan 5 milyar  diberikan untuk 126 kelurahan di 

                                                      
13Http://Www.Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Diakses Pada 

Tanggal 15 Agustus 2020 

http://www.badan/
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20 kecamatan. Besaran dana yang dialokasikan berdasarkan 

pertimbangan luas wilayah, kepadatan penduduk dan jumlah RT 

diwilayah tersebut. Jadi besaran dana tersebut per LKM di 

kelurahan Rp. 45-50 juta. Besaran itu akan digunakan untuk 

berbagai program yang mencangkup pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat.
14

 

Kelurahan korpri jaya merupakan salah satu kelurahan 

yang sudah termasuk dalam kota dan masih memiliki 

permasalahan yaitu dibidang kemiskinan, dimana struktur 

masyarakatnya terdiri dari masyarakat urban dan masyarakat asli, 

membuat persoalan kemiskinan tersebut menjadi persoalan yang 

harus ditanggulangi bahkan dihapuskan, karena sebagian 

masyarakat bukan penduduk yang menetap, hal inilah yang 

mengindikasikan kemiskinan di Kelurahan korpri jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung itu hanya dapat 

dikurangi. 

Tabel 1.1 

Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019 

No Tahun Garis 

Kemiskinan 

Penduduk miskin 

   Jumlah 

(ribu) 

Persentase 

1. 2015 476.055 100,80 10,33 

2. 2016 502.968 100,54 10,15 

3. 2017 540.679 100,50 9,94 

4. 2018 562.277 93,04 9,04 

5. 2019 588.177 91,24 8,71 

 Sumber Data: BPS 2019 

Minimnya modal baik ekonomi maupun sumber daya 

manusia yang dimiliki masyarakat Kelurahan korpri jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung berpengaruh pada tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. Program Pemberdayaan 

                                                      
14 Suarti, Wawancara Dengan Bendahara Desa, Kantor Kelurahan Korpri 

Jaya Bandar Lampung, 3 Januari 2022 
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Masyarakat Berkelanjutan adalah salah satu program 

pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan 

korpri jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Di 

Kelurahan ini Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan 

sudah dilaksanaakan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dalam 

pelaksanaannya, Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan bertindak sebagai fasilitator dalam membangun 

desa, baik sebagai wadah kegiatan musyawarah maupun 

penyandang dana bagi kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

membangun Kelurahan korpri jaya Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung. Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan di Kelurahan korpri jaya Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana 

dan SPP. 

Berdasarkan temuan-temuan sementara diatas, penulis 

merasakan urgennya mengangkat tema ini sebagai objek 

penelitian, karena dengan mengetahui penyelesaian dari masalah 

ini akan membawa dampak yang besar dari program 

pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang bertujuan 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh 

karena itu penulis mengambil judul “Peran Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi di Kelurahan korpri jaya Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung)”. 

 

C. Identifikasi masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di 

identifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan 

Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

2. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan / 

program pemberdayaan masyarakat. 

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan/program 

pemberdayaan masyarakat. 
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D. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuarikan, 

agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari 

pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini memfokuskan 

hanya berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah 

yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Mayarakat 

Berkelanjutan di Kelurahan Korpri Jaya ? 

2. Sejauh manakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berkelanjutan  berperan dalam mendukung 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan korpri 

jaya dalam perspektif ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan dalam 

mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan 

Korpri JayaKecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui sejauh manakah peran pelaksanaan 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di 

Kelurahan Korpri Jaya dalam perspektif ekonomi islam. 

2. Manfaat penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis 

Agar dapat tambahan literature atau referensi 

dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta 

pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi. 
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b. Kegunaan secara praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran dan pengembangkan dalam kajian 

program pemberdayaan masyarakat dan sekaligus 

dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya 

dalam bidang kesejahteraan masyarakat. 

2) Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berharga kepada lembaga pemerintahan 

Kelurahan korpri jaya Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan dan 

mengembangkan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berkelanjutan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai 

acuan penelitian ini karena untuk memudahkan bagi peneliti 

untuk mengaplikasikan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian 

ini dicantumkan kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui 

keilmuan yang sudah diletakkan orang lain sehingga penelitian 

ini benar-benar dilakukan baru dan belum pernah diteliti oleh 

orang lain. 

1. Ahmad Sururi  penelitian yang dilakukan pada 2017 dengan 

judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program 

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam  Meningkatkan 

Kesejahteraan Mayarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten 

Lebak” 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan memberikan kapasitas yang seluas luasnya 

bagi penduduk kategori miskin untuk melalukan kegiatan 

sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan 

yang lebih besar. Dengan demikian pendapatan masyarakat 

pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup 
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sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat 

terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan 

kesempatan berusaha. Program infrstruktur pedesaan 

direncanakan merupakan bentuk pengembangan dari model 

perencanaan pembangunan yang sepihak pada pembangunan 

manusia khususnya masyarakat miskin dikecamatan 

wanasalam kabupaten lebak. 

2. Nurlaila Hanum, dalam jurnal penelitian ekonomi dan 

akuntani vol.2, pada desember 2018 dengan judul “ 

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (P3MD), di Gampong Beusa Seberang 

Kecamatan Peureulak Barat”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa 

Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sudah 

efektif dilihat dari pengukuran pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada pernyataan pada 

kuesioner. Dilihat dari tingkat pembangunan bahwa 

pembangunan sarana jalan, jembatan, sudah  mendukung  

transportasi masyarakat untuk keluar dan masuk gampong 

sudah lancar. Kemudian keagamaan dengan adanya mushola 

tingkat ibadah masyarakat semakin baik. Kemudian sarana 

kesehatan masyarakat semakin terjaga dan pembangunan 

sarana olahraga juga mendukung masyarakat untuk 

berolahraga. 

Berdasarkan hasil pemberdayaan masyarakat diketahui 

bahwa dengan adanya penyuluhan kesehatan sangat 

membantu masyarakat untuk menambah ilmu kesehatan, 

demikian untuk masyarakat yang memiliki usaha industri, 

terbantu dengan adanya penyuluhan ekonomi. Selanjutnya 

lahan pertanian kembali produktis dengan adanya penyuluhan 

pertanian serta bagi masyarakat yang mengembangkan 

peternakan ayam, kambing dan sapi juga semakin di dukung 

dengan penyuluhan peternakan serta keamanan gampong 

semakin terjamin dengan adanya penyuluhan keamanan dari 

pihak keamanan. 



 13 

3. Siti Maesaroh, dalam jurnal Ekonomi dan akuntasni Vol.4, 

Maret 2011 dengan judul“pemberdayaanmasyarakat melalui 

pengembangan budaya kewirausahaan untuk mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep 

pemberdayaan dibangun atau dibangkitkan dan diawali dari 

mundulnya konsep paradigma pembangunan mandiri dan 

sejahtera yang berpusat pada empat sumber (modal utama) 

sebagai pilar utama pemberdayaan yakni modal fisik, modal 

manusia dan modal sosial budaya. Dengan demikian model 

pemberdayaan dalam penelitian ini adalah memberikan hak 

dan kemampuan yang lebih besar kepada individu atau 

masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan tersebut dan 

bukan sebagai objek. Tujuannya adalah untuk meggali segala 

potensi dasar yang dimiliki oleh warga masyarakat setempat 

untuk dibangkitkan dan didorong agar mereka lebih mampu 

berdaya guna serta berdaya saing secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemberdayaan 

ini dapat diartikan sebagai segala upaya yang dapat dilakukan 

peneliti bersama warga masyarakat setempat untuk membantu 

masyarakat miskin dan pengangguran di daerah tersebut agar 

mereka dapat menolong diri mereka sendiri, sehingga 

masyarakat tersebut pada akhirnya mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri sesuai dengan potensi diri dan sumber 

daya lokal yang ada dalam  masyarakat dan kreativitas yang 

dimiliki masyarakat tersebut.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah 

pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran 
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fakta-fakta.
15

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis peneltian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian lapangan (fieldresearch) dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif.
16

 penelitian ini dilakukan secara 

sistematis terhadap data yang ada dilapangan , sebagai 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

suatu pengetahuan dengan cara menggunakan metode 

ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

terhadap responden dan menggali data yang bersumber 

dari instansi yang terkait yaitu di Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian 

Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan tujuan 

memperoleh gambaran sesuatu yang sedang diteliti. 

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud ialah 

menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi dilapangan. 

2. Sumber data  

 Data yang digunakan ini terdiri dari dua yaitu : 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa 

perantara dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-

benda ataupun manusia yang langsung berkaitan dengan 

penelitian, data primer didapatkan dengan cara melakukan 

wawancara atau melakukan pengamatan langsung terhadap 

sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Data ini 

diperoleh dari masyarakat yang ikut dalam program 

pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai 

responden atau sampel dengan dibantu alat pertanyaan 

untuk memperkuat dilakukannya wawancara kepada pihak-

                                                      
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , 

Kualitatif Dan R&D (Bandung , Alpabeta, 2012), hlm. 2 
16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung, PT. Remaja 

Rosda Karya 2013), hlm. 3 
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pihak yang terkait sumber masalah dalam lokasi penelitian 

yaitu aparatur desa atau perangkat desa serta masyarakat 

yang ada dikelurahan korpri jaya kecamatan sukarame kota 

bandar lampung. 

b. Data sekunder  

  Data sekunder adalah data yang diambil sebagai 

pendukung dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data 

dari perpustakaan, hadis, Al-quran dan buku-buku literatur 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada 

dilembaga kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarane 

Bandar Lampung. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya.
17

 

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh 

karakteristik yang dimiliki oleh subjek/objek ini. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

yang dikategorikan miskin yaitu 298 yang ada di 

kelurahan korpri jaya kecamatan Bandar lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purpros sampling merupakan teknik 

yang memilih sampel berdasarkan timbangan-timbangan 

tertentu. Yang dimaksud sampel adalah wakil yang telah 

dipilih untuk mewakili populasi. Menurut Arikunto 

berpendapat dalam penentuan pengambilan sampel 

apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitian merupakan populasi 

                                                      
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka, 2002 Cipta), hlm.22 
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selanjutnya apabila jika jumlah subjeknya besar dapa 

diambil 10-15% atau 20- 25% atau lebih.
18

 Dari 

pernyataan tersebut semua populasi diambil sebagai 

sampel dari penelitian sebanyak 30 orang yang ikut 

dalam program pemberdayaan masyarakat di kelurahan 

korpri jaya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

    Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

membahas masalah adalah yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu berupa:  

a. Observasi  

     Observasi adalah cara pengumpulan data dengan 

cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistemati.
19

 

Dalam hal ini jenis penelitian observasi yang digunakan 

adalah non partisipasi, dimana peneliti tidak terlibat 

langsung sebagai peserta atau kelompok yang ditelitinya. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengaman langsung, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan 

masarakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat 

di kelurahan korpri jaya kecamatan sukarame bandar 

lampung. 

b. Wawancara  

Menurut made wirartha wawancara adalah salah 

satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi 

yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden).
20

 Pada penelitian ini yang menjadi 

responden adalah masyarakat di kelurahan korpri jaya. 

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan dengan jawaban komprehesif kepada 

                                                      
18 Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung, 

ALFABETA, 2008), hlm.80 
19 Soeratno, Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan 

Bisnis, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Menejemen YKPN , 2008), hlm. 83 
20 Made Wirarta, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta : CV 

Andi Offset, 2006), hlm.36 
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responden untuk menggali informasi dan mendapatkan 

data mengenai bagaimana pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumulan data 

melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga 

termasuk buku-buku tertentu, pendapat para ahli, toeri, 

atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda dan sebagainnya. Berdasarkan hal ini bahwa 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah data penerima 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di 

Kelurahan korpri jaya Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung. 

5. Teknik Pengolah Data  

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola 

dan dianalisis dengan beberapa catatan antara lain : 

a. Editing data yaitu pemeriksaan kembali dari semua data 

yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, 

kejelasan makna, keselarasan antar data yan ada dan 

relevansi dengan penelitian.  

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah 

didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka 

paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan 

masalah secara sistematis. Peneliti melakukan 

pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis 

dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk 
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memudahkan peneliti dalam menganalisa data.
21

 

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, 

yang akhhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan 

masalah. 

6. Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah memahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data tidak berupa 

angka tetapi berupa serangkaian informasi yang didapat 

melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait 

selain itu juga peneliti mengolah dan menyajikan data 

kemudian menganalisisnya sesuai data-data yang didapat dari 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan 

tersebut. Maksut dari deskripsi dalam penelitian ini yakni 

menganalisis suatu data dari informasi yang didapat mengenai 

peran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam 

mendukung kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Data kualitatif yang telah 

diperoleh digunakan untuk menganalisis tentang peran 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dalam 

mendukung kesejahteraan masyarakat dalam perspektif 

ekonomi islam. 

 

 

                                                      
21Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D  (Bandung : 

Alfbeta , 2008), 246 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah 

dalam proses penyusunan tugas akhhir ini selanjutnya yaitu : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian Latar belakang, Batasan 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan mafaat 

penelitian,  Kajian terdahulu yang relevan, Metode 

penelitian serta Sistematika Pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi 

penelitian ini, diantaranya adalah teori kesejahteraan 

masyarakat, kesejahteraan masyarakat dalam islam, teori 

kemiskinan, kemiskinan dalam islam serta program 

pemberdayaan masyarakat. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang 

menjelaskan kodisii wilayah penelitian yaitu sejarah 

berdirinya lokasi penelitian, kondisi sosial keagamaan 

serta data program pemberdayaan di wilayah penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisikan pembahasan dari hasil pengumpulan 

data dan analisa data sesuai dengan hasil yang ada. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan 

dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari 

hasil kesimpulan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 yang 

berbunyi kesejahteraan merupakan suatu keadaan 

terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, 

sehingga mampu megembangkan diri dan dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

Kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena 

terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan 

lahir di dasarkan pada standar universal menyangkut 

kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan 

ekonomi dan sosial). Sedangkan kesejahtreaan batin 

menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional 

maupun spiritual seseorang.Kesejahteraan bukan alat 

perjuangan tapi tujuan perjuangan.
22

 

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang 

setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa 

hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang , tidak kurang 

suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwannya 

tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan 

dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa 

bahaya kemiskinan yang mengancam.
23

 

Kesejahteraan masyarakat : adalah suatu kondisi yang 

memperlihatkan tentang keadaan dimana kehidupan 

masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 

masyarakat.
24

 Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, 

kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil 

                                                      
22 Garda Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. (Penertbit 

Narasi : Jakarta 2009) H. 246 
23 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, (Jakarta : Multi 

Prenssindo, 2008), hlm. 166 
24 Ruddy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta : UUP STIM 

YKPN, 2012), hlm. 145 
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pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang 

lebih baik yang meliputi : 

a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar sepeti makanan, perumahan, kesehatan, 

dan perlindungan. 

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi 

terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan 

sosial dari individu dan bangsa. 

Menurut Jeremy Bentham ,terdapat empat hal 

mendasar yang perlu di perhatikan dalam mencapai 

kesejahteraan, yaitu:
25

 

a. Kebahagian merupakan satu-satunya tujuan utama yang 

harus di capai oleh masyarakat dalam aktivitas 

ekonomi. 

b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan 

tujuan agar dapat memilih dan memilih sesuatu yang 

dapat meningkatkan aspek kebahagian dalam 

melakukan aktivitas ekonomi. 

c. Diberlakukan adanya rumus undang-undang yang 

bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagian 

yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan 

aktivitas ekonomi. 

d. Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat 

penegak undang- undang (hukum) yang telah disusun 

dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam akitivitas ekonomi. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, 

tidak dapat di definisikan hanya berdasarkan konsep material 

dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan 

                                                      
25 Indri Dan Titik Triwulan Tutik, Prinsip-Prinsip Islam , Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2008), hlm.111-112 
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dan kerohanian.
26

 oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan 

berorentasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, 

melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan 

spiritual-ukhrowi. 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

  Menurut sukirno, kesejahteraan masyarakat yang hanya 

di ukur dengan indikator meneter menunjukkan aspek ketidak 

sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya 

kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckermen 

membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok 

yaitu: 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat 

kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara 

perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin 

Clark, Gilbert dan Kravis. 

b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian 

pendapatan masyarakat yang dibandingakan dengan 

mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap 

Negara. 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak 

bersipat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan 

konsumsi. 

Adapun kesejahteraan menurut instansi pemerintah yang 

menganut kemasyarakatan antara lain: 

a. Indikator Kesejahteraan Menurut BKKPN 

1). Kesejahteraan Pra Sejahtera  

yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 

indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1) atau indikator 

kebutuhan dasar keluarga. 

2). Keluarga Sejahtera I (KS1) atau Indikator 

Kebutuhan Dasar Keluarga. 

a). Pada umunya anggota keluarga makan dua kali 

                                                      
26 Ali Imron, Model Pembangunan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq, 

(Malang, 2009), hlm.44 
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sehari atau lebih. 

b). Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda 

untuk dirumah , bekerja/sekolah dan bepergian. 

c.) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang layak. 

3). Keluarga Sejahtera II (KS II) atau Indikator 

Kebutuhan Psikologi 

a). Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

b). Paling kurang sekali seminggu anggota keluarga 

makan daging/ ikan/ telur. 

c). Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 

satu setel pakaian baru dalam setahun. 

4). Keluarga Sejahtera III (KS III) atau Indikator 

Kebutuhan Pengembangan 

a). Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama. 

b). Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang. 

c). Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, 

majalah, radio atau televisi. 

5). Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau 

Indikator Aktualisasi Diri 

a). Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan 

sumbangan materil untuk kegiatan sosial. 

b). Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 

perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat. 

b. Indikator Kesejahteraan Menurut BPS 

adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 

1).Tingkat pendapatan keluarga. 

2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan 

membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non 

pangan. 
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3). Tingkat pendidikan keluarga. 

4). Tingkat kesehatan keluarga. 

5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam 

rumah tangga.
27

 

Dari indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan 

bahwa indikator kesejahteraan meliputi : 

a. Tingkat pendapatan 

Biro Pusat Statistik merinci pendapatan yaitu 

pendapatan berupa uang dari hasil kerja atau usaha. 

1. Tinggi (> Rp. 5.000.000) 

2. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000) 

3. Rendah (< Rp. 1.000.000) 

b. Komposisi pengeluaran 

Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan 

barang-barang bukan pangan. Proporsi antara 

pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan 

sebagai indikator untuk menentukan tingkat 

kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. 

Dari proporsi pengeluaran pangan dapat di ungkapkan 

bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan 

berarti tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan 

rumah tangga semakin rendah atau rentan. 

c. Pendidikan  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendidikan 

dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu angka 

melek huruf, angka partisipasi sekolah, pendidikan yang 

ditamatkan, angka putus sekolah, dan pendidikan yang 

ditamatkan semakin baik. Dan semakin rendah angka 

putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu daerah 

akan sejahtera karena distribusi bantuan pemerintah 

merata. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran 

daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia 

                                                      
27 http.www.go.id 2015 
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sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya 

perubahan penduduk terutama usia muda. 

d. Kesehatan  

Dalam data statistik kesehatan masuk dalam 

konsumsi rumah tangga, menurut BPS senagai berikut: 

1. Kelurahan kesehatan 

2. Proses kelahiran 

3. Kelahiran  

4. Imunisasi  

5. Obat tradisional  

6. Rawat inap 

e. Perumahan  

  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat 

berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap 

yang baik. Bagunan dengan luas lantai lebih dari 10m
2 

dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status 

penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. 

 

B. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi 

Islam 

Al-Falah secara bahasa bermakna Zhafarah bima yurid 

(Kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah 

artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan 

kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, falah adalah 

kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan 

dalam hidup.
28

 Seperti dalam Al-Qur‟an Surat Al-

Mu‟minun:1 yang berbunyi: 

             

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

                                                      
28 Pusat Pengkajian Dan Perkembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), H.2 
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yang beriman,”. (QS.Al-Mu’minun 23:1).
29

 

Sedangkan menurut Syaikh Muhyiddin Qaradaghi, secara 

istilah Al- falah berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam 

kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan 

dimensi dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang 

terlihat dalamAl-Qur‟an dan Sunnah.
30

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka falah dapat diartikan 

sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan 

kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat 

lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan akhirat kelak. 

Tidak ada ukuran yang bias mengukur tingkat kebahagiaan 

karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. 

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua 

pengertian :
31

 

1).  Kesejahteraan holistic dan seimbang, yaitu kecukupan 

materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok 

manusia terdiri dari  unsure fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara 

keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi 

individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia 

jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan 

lingkungan sosialnya. 

2).  Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak 

hanya hidup dialam dunia saja, tetapi juga alam setelah 

kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan 

materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk 

memperoleh kecukupan akhirat, jika kondisi ideal ini 

tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu 

lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan 

abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia. 

                                                      
29 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya, Al-Jamanatul 

„Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) Bandung : CV Penerbit J-Art; 2005. Q.S Al-

Mukminun : 1. H 342 
30 Syaikh Muhyiddin Qaradaghi, Al Falah Fi Al Kitab Wa As Sannah, 
31 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), ekonomi 

islam,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015). H.4 
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Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga 

pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan 

berkeinginan, kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk 

kehidupan akhirat,  falah mencakup pengertian kelangsungan 

hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, 

dan pengetahuan abadi.
32

 

Pertama, dilihat dari pengertiannya sejahtera 

sebagaimana disebutkan dalam kamus besar Indonesia adalah 

aman, sentosa, damai, makmur, dan Selamat (Terlepas) Dari 

Segala Macam Gangguan, Kesukaran, Dan sebagainya. 

Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti 

selamat, sentosa, aman dan damai. Pengertian ini dapat 

dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan 

misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi 

kerosulan nabi Muhammad SAW dalam Al- Qur‟an suratAl-

Anbiyya‟ ayat 107: 

                   

Artinya :“Dan tiadalah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam”.(Qs.Al-Anbiyya‟ ayat 107).
33

 

Kedua, berdasarkan isi kandungannya, terlihat bahwa 

seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah 

kesejahteraan sosial. Seperti hubungan manusia dengan sang 

pencipta, manusia sebagai makhluk Allah SWT melakukan 

interaksi manusia dengan manusia dengan cara saling tolong 

menolong dan sebagainya. 

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial 

merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi 

Adam AS. Kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur‟an 

tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat 

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan 

dibumi. 
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Keempat, diajaran Islam terdapat pranata dan lembaga 

yang secara langsung berhubungan dengan penciptaan 

kesejahteraan sosial, seperti kafaf dan sebagainya. Semua 

bentuk lembaga sosial mencari alternative untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial. Namun lembaga ini belum merata 

dilakukan oleh umat Islam dan belum juga efektif dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya perwujudan 

kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberi motivasi 

sebagaimana tersebut diatas, juga disertai dengan petunjuk 

bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam mewujudkan dan 

menumbuh subur aspek-aspek kaidah dan etika pada diri 

pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. 

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan yang 

sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang, 

yaitu:
34

 

a. Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rosulnya, 

dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada 

Allah itu bertujuan untuk menjadi pemegang dalam 

kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan 

demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun 

keluar dari jalan yang benar dalam perjalanan 

bersama yang lain. 

b. Ketekunan melakukan amal-amal shaleh baik amalan 

yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa dan 

lain-lain, dan amalan yang bersifat sosial seperti 

pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah 

kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat 

kultural, yang lebih luas seperti pendayagunaan dan 

pelestarian budaya alam, penanggulangan bencana, 

penelitian dan sebagainya. 

c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan 

perbuatan yang merusak kehidupan.  

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk 

                                                      
34Ibid, h. 7 
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sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan 

kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat  lima  kali  

sehari  dalam  Islam  adalah  wajib  dalam  jama‟ah, 

sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah wajib bagi 

yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali 

sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan 

(usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.
35

 Islam 

mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, 

bukannya saling bersaing dan bertentangan antarmereka. 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-

nilai dasar dalam ekonomi yakni:
36

 

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi kebenaran, 

kejujuran,keberanian, dan konsisten pada kebenaran. 

2. Pertanggung  jawaban, untuk memakmurkan bumi 

dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. 

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab 

untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau 

kelompok tertentu saja. 

3. Tafakul (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial 

dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan 

hubungan vertikal, namun juga menempatkan 

hubungan horizontal ini secara seimbang. 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya 

dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari 

ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan 

spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya 

                                                      
35 , Umar Chapra, Op, Cit, H. 8 
36 Afzalur Rohman, Doktrin Ekonomi Islam Jidid 1, Terjemah, Soeroyo, 

(Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 2008), hlm. 52 
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keharmonisan sosial.
37

 

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi 

kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki 

utulitas individu dan social yang tripartite meliputi: 

kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan atau 

kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniayat).
38

 

a) Prioritas utama 

“Ad-Dharuriyyat” ialah kebutuhan pokok, 

yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan, atau 

papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat 

dinilai dari kehidupan minimum. Dharuriyyat 

merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi 

penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, 

yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar 

kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal 

atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta 

benda. Jika tujuan Dharuriyyat diabaikan, maka tidak 

ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan 

(fasad) didunia dan kerugian yang nyata diakhirat. 

b). Prioritas kedua 

“Al-Hajiyat” ialah kebutuhan-kebutuhan yang 

wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan 

pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, 

yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan 

kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini 

tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer 

terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan 

lima tujuan syari‟at. Syari‟ah bertujuan memudahkan 

kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum 

syaradalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk 

memelihara lima hal pokok tadi melainkan 

menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap 

lima hal pokok tersebut. 

                                                      
37 Ruslan Abdur Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Islam, (Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2013), hlm. 63 
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c). Prioritas ketiga 

“Tahsiniyat” atau dapat disebut juga sebagai 

kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai 

kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. 

Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat 

menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer 

dan skunder serta berkaitan dengan lima tujuan 

syari‟at. Syari‟ah menghendaki kehidupan yang indah 

dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provinsi 

dalam syariah yang dimaksud untuk mencapai 

pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan 

simplifikasi dari dharuriyah dan hajiyah. 

Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam 

tidak bisa terlepas dari syari’ah.Yang menurut Asy-Syatibi 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, 

yang terletak pada terlindungnya keimanan (ad-din), jiwa 

(an-nafs), akal (al-agl), keturunan (an-nasl), dan kekayaan 

(al-mal).
39

 Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas 

masuk dalam kategori ad-dharuriyat yang menjadi 

prioritas garapan Islam yang menjaga kemaslahatan:
40

 

1. Agama atau keimanan (Ad-din) merupakan sistem yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dari peribadatan 

kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia serta 

lingkungannya. 

2. Jiwa (An-nafs) seluruh kehidupan batin manusia yang 

terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan 

sebagainya. 

3. Akal (Al-aql) kemampuan daya fikir, memahami dan 

menganalisis. 

4. Keturunan (An-nasl) kumpulan manusia yang 

dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau 

                                                      
39 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), H. 62 
40 Ibid, h.89 
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mengambil anak angkat. 

5. Kekayaan (Al-mal) merupakan sesuatu yang dapat di 

himpun, disimpan, dipelihara, dan dapat dimanfaatkan 

menurut adat dan kebiasaan. 

Jiwa, akal dan keturunan ditempatkan pada urutan 

selanjutnya karena ia berhubungan dengan manusia itu 

sendiri, yang mencakup kebutuhan fisik, moral dan 

psikologi (mental). Memelihara jiwa sebagai tujuan 

syari’ah, dalam sudut pandang ekonomi mempengaruhi 

alokasi dan distribusi sumberdaya. Dilakukan dengan 

menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa tangguh, 

dan mempunyai visi jauh kedepan, bukan hanya untuk 

mencari keuntungan saat ini, namun juga untuk generasi- 

generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap akal 

diharapkan akan menciptakan kondisi mental dan materi 

yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan 

intelektual, pendidikan dan teknologi.Kemajuan yang 

mampu dicapai pada akhirnya akan memberikan 

kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. 

2).  Indikator Kesejahteraan Menurut Islam 

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua 

kebutuhan pokok manusia, menghapus semua kesulitan, 

dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas 

kehidupan secara moral dan material.
41

 

Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-

nilai Islami.
42

 

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan 

manusia yang aman  dan sejahtera. Sebagai tatanan 

ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan 

berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia 

                                                      
41 Adiwarman A. Karim, Op,Cit, H. 2 
42Ibid, h. 10 



 34 

diletakkan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori 

Islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur 

materi dan spiritual yang satu sama lain saling 

membutuhkan antara lain: 

a. Unsur materi 

Kenikmatan yang di sediakan Allah dibumi 

berupa rezeki dan perhiasan. Islam memandang 

kehidupan didunia ini secara wajar, Islam 

memperbolehkan manusia memanfaatkan dan batas-

batas yang halal-Nya dan menjauhi yang haram. Al-

Qur‟an dan Hadist menyebutkan sejumlah kehidupan 

yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan 

1. Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari 

kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-

lain. 

2. Nikmat pakaian dan perhiasan. 

3. Nikmat tempat tinggal. 

4. Nikmat kendaraan. 

5. Nikmat rumah tangga. 

b. Unsur spiritual 

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan 

terletak dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan 

hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka 

sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan 

mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. 

Indikator kesejahteraan menurut Islam menunjuk 

kepadaAl-Qur‟an surat Al-Quraysh ayat 3-4. 

Berdasarkan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
43

 

                      

         

                                                      
43 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhhlui Atas Berbagai 

Persoalan Umat, Edisi 2, hlm. 126-127 



 35 

Artinya: 3.Maka hendaklah mereka menyembah 

Tuhan Pemilik rumah ini Ka'bah).4. Yang telah 

memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.
44

 

1). Menyembah tuhan (pemilik) 

Indikator kesejahteraan yang pertama dan paling 

utama didalam Al-Qur‟an adalah “menyembah tuhan 

(pemilik) rumah (ka‟bah), mengandung makna bahwa 

proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului 

dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum 

sejahtera secara fisik maka terlebih dahulu dan yang 

paling utama adalah masyarakat yang benar-benar 

menjadikan Allah sebagai peindung, pengayom, dan 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang Khalik. 

Semua aktivitas ibadah. 

2). Menghilangkan lapar 

Mengandung makna bahwa diawali dengan 

penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi 

makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah 

SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki dari Allah. 

3). Menghilangkan rasa takut 

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian 

dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. 

Jika masih  banyak tindak kriminal seperti perampokan, 

pembunuhan dan kriminal lainnya, maka dapat di 

indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. 

Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang 

sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian 

integral dari proses mensejahterakan masyarakat. 
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C. Pengentasan Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan 

secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata 

masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini 

ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, 

maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini 

juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan 

masyarakat dan standar pendidikan.
45

 

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, 

tidak memiliki tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai 

dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat 

membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki 

pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak 

karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, 

terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.
46

 

Dari sisi lain, Fernandez menambahkan tentang 

beberapa ciri masyarakat miskin di tinjau dari beberapa 

aspek, antara lain: 

a. Aspek politik: tidak memiliki akses ke proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut hidup 

mereka. 

b. Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat 

yang ada. 

c. Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk 

kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak 

pada rendahnya penghasilan, dan rendahnya 

kepemilikan atas asset fisik, termasuk aset lingkungan 

hidup seperti air bersih dan penerangan. 

d. Aspek budaya dan nilai: terperangkap dalam budaya 
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46Ibid, H. 230 



 37 

rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, 

berfikir pendek dan mudah menyerah. 

Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap 

relavan dan penting untuk dikaji dan diupayakan 

penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional 

yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia 

seutuhnya yang ingin dicapai. 

2. Indikator Kemiskinan 

Beberapa macam ukuran sering kali digunakan sebagai 

indikator kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras per 

tahun, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan masyarakat 

dan indeks kemiskinan manusia.
47

 

a. Tingkat Konsumsi Beras 

Secara umum penduduk pedesaan digolongkan miskin 

apabila mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita 

per tahun, sedangkan untuk daerah perkotaan 360 kg per 

kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan 

garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan pada 

jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar 

menyambung hidup. Namun sejak dulu sampai sekarang 

garis melarat dihilangkan kemudian ditambah dengan garis 

miskin yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg 

per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara 

dengan 720 kg per kapita per tahun. 

b. Tingkat Pendapatan  

Perbedaan yang mencolok pada penempatan garis 

kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan karena 

dinamika kehidupannya yang berbeda antar kedua 

penduduk didaerah perkotaan memiliki kebutuhan yang 

sangat relatif beragam dibandingkan dengan didaerah 

pedesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran 

mereka. 

 

                                                      
47 Elly M. Setiadi, Usman Kholid, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Grup, 2011), hlm. 303 
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c. Kesejahteraan Masyarakat 

Indikator kesehatan dilihat dari 9 komponen yaitu 

kesehatan konsumsi makanan gizi, pendidikan, kesempatan 

kerja, perumahan, jaminan sosial, dan kebebasan. Namun 

yang sering digunakan adalah hanya 4 yaitu kesehatan, 

konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan dan perumahan. 

Sedangkan indikator lainya sulit diukur dan sulit 

dibandingkan antar daerah dan waktu. 

d. Indeks Kemiskinan Manusia 

Indeks ini terlahir karena ketidak mampuan UNDP 

dengan indikator pendapatan per dolar per hari yang 

digunakan oleh bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan 

disuatu wilayah atau negara. Dengan adanya indeks ini, 

UNDP sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi 

pendapatan dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas 

hidup manusia. 

3. Bentuk dan JenisKemiskinan 

a. Kemiskinan Absolut  

 Kemiskinan absolut yaitu dengan pendekatan ini 

didefinisikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan 

standar hidup minimal suatu negara, standar minimal antar 

negara dengan negara lain.
48

 

b. Kemiskinan Relatif  

 Kemiskinan relatif merupakan pungsa pendapatan 

nasional yang diterima oleh masing-masing golongan 

pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan 

dengan permasalahan distribusi pendapatan. Berdasarkan 

konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan 

jika tingkat hidup masyarakat berubah.
49
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c. Kemiskinan Struktural 

 Kemiskinan struktural adalah ketidak berdayaan 

sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem 

pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada 

posisi yang sangat lemah dan terekploritasi. 

4. Program Pengentasan Kemiskinan 

Pada tahun 1998 terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia yang memberikan hantaman besar terhadap 

perekonomian nasional, temasuk peningkatan angka 

kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta atau 

sekitar 24,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk 

mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi 

tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan atau 

program untuk menanggulangi kemiskinan. 

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan 

dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, 

yaitu: 

a. Menyempurnakan program perlindungan sosial 

b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan 

dasar 

c. Pemberdayaan masyarakat 

d. Pembangunan inklusif 

Terkait dengan strategi diatas, pemerintah telah 

menetapkan instrument penanggulangan kemiskinan dibagi 

menjadi tiga yaitu :
50

 

1). Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 

Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban 

hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 

Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk 

memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin 

                                                      
50http://www.tnp2k.goid/id/program-penghentas-keniskinan-
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untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas 

pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ciri lain 

kelompok program ini adalah mekanisme kegiatan yang 

bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat miskin.
51

 

2).Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup 

hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada 

masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak 

hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat 

materialistic semata, akan tetapi juga karena kerentanan 

dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksud 

agar masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan 

menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. 

Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah 

tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. 

Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar 

dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai 

instrument dari program ini dimaksudkan tidak hanya 

melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin 

tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan 

tetapi mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi 

dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses 

pembangunan daerah.
52

 

a). Menggunakan Pendekatan Partisifatif 

 pendekatan ini tidak hanya tentang 

keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, 

tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap 

tahapan pelaksanaan program, meliputi proses 

identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, 

                                                      
51 Ibid, h. 2 
52Ibid, h. 3 
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serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan 

sampai tahapan proses pelestarian dari program 

tersebut. 

b). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 

 kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat menitik beratkan 

pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna 

meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, 

sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk 

mengembangkan pembangunan yang diinginkan. 

c). Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan 

Perencanaan program dilakukan secara terbuka 

dengan prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat dan 

hasilnya menjadi bagian dari perencanaan 

pembangunan ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten, provinsi dan nasional. Proses ini 

membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan 

dan pengendalian pelaksaaan program yang jelas 

antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan 

program penanggulangan kemiskinan tesebut. 

Penerima kelompok program berbasis 

pemberdayaan masyarakat adalah kelompok 

masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok 

masyarakat kurang mampu tersebut adalah yang 

masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan 

potensi yang dimilikinya walaupun terdapat 

keterbatasan. Jenis program ini seperti PNPM Mandiri 

dan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan. 

3). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program 

yang bertujuan untuk memberikan akses penguatan 

ekonomi bagi pelaku usaha penguat berskala mikro dan 

kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah 
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memberikan akses seluas-luasnya kepada masyaraat 

miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas 

hidupnya 

Cakupan program kelompok program berbasis  

pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 

yaitu: (1) pembiayaan dan bantuan modal, (2) 

pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran 

produk, dan (3) pendampingan dan peningkatan 

keterampilan dan manajemen usaha. 

Penerimaan manfaat dari kelompok program 

berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah 

kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan 

usahanya pada skala miko dan kecil. Penerima manfaat 

pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada 

masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau 

terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jenis program ini yaitu 

Kredit Usaha Rakyat. 

 

D. Kemiskinan Menurut Ekonomi Islam 

1. Kemiskinan dalam Islam 

Kemiskinan memunculkan banyak pengertian 

disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda 

antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut bahasa, 

miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan 

kefakiran yang sangat. Adapun kata fakir yang berasal dari 

bahasa Arab: al-faqru, berarti membutuhkan (al-ihtiyaaj). 

Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), 

tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai 

orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang 

tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. 

Demikian juga dengan Islam, Al-Qur‟an memberikan 

peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, 

seperti dalam surah Al-Ma‟un ayat1-7: 
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Yang Artinya : 1. Taukah kamu (orang) yang 

mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak 

yatim, 3.dan tidak mendorong memberi makan anak yatin, 4. 

Maka celakalah orang yang shaat, 5. (yaitu) orang-orang 

yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. Dan 

enggan (memberikan)bantuan.
53

membicarakannya, 46. Dan 

adalah kami mendustakan hari pembalasan, 47. Hingga 

datang kepada kami hari kematian”. 

Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk 

memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam surat Al- Ma‟un. Dalam sisi supply, Allah 

mengajarkan muslim yang miskin untuk optimis dalam 

berusaha mencari rizqi sebagai motifasi meningkatkan 

produktifitas, dan meningkatkan kesabaran-kesabaran sebagai 

benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, 

serta beriman kepada Allah SWT 

Kemiskinan tidak mengurangi harga diri seseorang, 

dengan kemiskinan itu haknya tidak akan hilang sedikitpun. 

Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harga diri 

tidak di tentukan oleh harta yang melimpah tetapi oleh ilmu, 

iman, taqwa serta amal sholeh. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

kemiskinan adalah suatu kekurangan dan ketidak sanggupan 

untuk mendapatkan barang-barang pokok yang berupa (papan, 

sandang, pangan) dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan 

sosial yang terbatas untuk mencapai standar hidup layak, 

sehingga mereka berada dalam garis kemiskinan tidak 

mendapatkan hal-hak mereka. Dan kemiskinan merupakan 

                                                      
53 Wahbah al zuhaili, tafsir al munir aqidah wa alsyariah, wa al manhaj, 

(damaskus : dari al fikr, 2005, hlm. 821 
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ketidak  mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar 

minimal untuk hidup layak. Kondisi yang ditandai oleh serba 

kekurangan pendidikan, keadaan, kesehatan yang buruk dan 

kekurangan tranportasi yang dibutuhkan masyarakat. 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan dalam Ekonomi Islam 

Menurut pendapat Bagong Suyanto,
54

 ada tiga faktor 

penyebab terjadinya kemiskinan dipedesaan maupun 

diperkotaan, yaitu : 

a. Sepitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses 

produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal 

yang cukup untuk usaha. 

b. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh 

tertinggal dengan hasil produksilain, termasuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidak 

tahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif 

terisolasir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk 

memperoleh informasi-informasiyang dibutuhkan.disamping 

itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah 

terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan. 

Nanik Sudarwati, mengidentifikasikan bahwa golongan 

miskin dapat dikaitkan  permasalahan berikut :
55

 

a. Kekurang mampuan dalam meraih peluang ekonomi : 

pelang kerja, rendahnya upah, malas bekerja dan lain 

sebagainnya. 

b. penguasaan aset produksi yang rendah: lahan, air, faktor 

produksi dan jangkauan pelayanan. 

c. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan 

hidup pokok. 

d. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan 

yang rendah. 

e. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh. 

                                                      
54 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia ( Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 98 
55 Nanik sudarwati, kebijakan pengentasan kemiskinan mengurangi 

penangguangan kemiskinan (malang : intimedia, 2009), hlm. 23 
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f. Kekurang mampuan menyekolahkan anak 

g. Kekurang mampuan meraih pelayanan kesehatan, air 

bersih dan keserasian lingkungan. 

 Dapat dipahami bahwa, faktor dominan yang 

menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya 

lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, sumber daya alam terbatas dan kebijakan 

pemerintah. 

1. Lapangan Pekerjaan dalam Islam 

Dalam Islam, pendapatan yang diperoleh dari 

setiap individu adalah telah ditentukan oleh Allah, 

dimana ada orang yang diberikan rezki lapang dan ada 

pula yang dalam kondisi sempit (miskin) dalam surah Al-

Israa‟Ayat30 dijelaskan : 

                       

        

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan 

rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui 

lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. 

Peluang usaha dalam Islam untuk mendapatkan 

pekerjaan yang diusahakan oleh manusia telah dianjurkan 

oleh Allah dimana setiap hambanya yang mau berusaha 

dan mau bekerja keras pasti akan mendapatkan rezki 

darinnya dan manusia dituntut untuk mau berusaha.  

2. Sumber Daya Manusia dalam Islam 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka 

menjadi khalifah dimuka bumi, hal ini banyak 

dicantumkan dalam Al-Qur‟an dengan maksud agar 

manusia dengan kekuatan yangdimilikinnya mampu 

membangun dan memakmurkan bumi ini diperlukan 

proses yang panjang. Penciptaan manusia sebagai 

makhluk Allah SWT, dan juga termasuk sebagai sumber 
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daya manusia islami.Manusia diciptakan dengan sebaik-

baik bentuk. Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

dalam surat At-Tiin: 4 yaitu: 

                   

Yang Artinya:”Sesungguhnya kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya”
 

Ayat diatas dapat penulis simpulkan yang 

dimaksud dengan sumber daya manusia islami adalah 

dimana manusia itu sendiri memiliki iman yang kuat mau 

berusaha dan bekerja keras untuk memenuhin kebutuhan 

hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan 

manusia dalam Islam tentuannya harus memperhatikan 

dua potensi yakni lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan 

ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pendidikan dalam 

islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya 

yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan 

moral), agar manusia dalam menjalankan kehidupannya 

terutama dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai 

dengan Al- Qur‟aan dan Sunnah Rasulullah SAW. oleh 

karenannya sember daya manusia islam, karena potensi 

yang ada dalam diri manusia islam tersebut dapat 

membawa kepada kesejahteraan bagi perusahaan saat 

mereka beribadah (berkerja).
56

 

3. Sumber Daya Alam dalam Islam 

Dalam islam telah dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah 

ayat 13 sebagai berikut: 

                        

               

                                                      
56Http://Hendrakholid.Net/Blog/2009/12/10/Menejemen-Sumber-Daya-

Insani, 8 Februari 2021  

http://hendrakholid.net/blog/2009/12/10/menejemen-sumber-daya-insani
http://hendrakholid.net/blog/2009/12/10/menejemen-sumber-daya-insani
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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. 

 Ayat diatas telah menjelaskan bahwa Allah telah 

menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai 

daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, Yang 

demikian hanya ditangkap oleh manusia yang punya akal 

pikiran ataupun nalar. dalil diatas merupakan pondasi 

dari teori pengelolaan sumber daya manusia yaitu 

manusia ditugaskan sebagai khalifah dimuka bumi adalah 

untuk memelihara lingkungan hidup dengan tetap 

mendekatakan diri kepada allah.  

4. Kebijakan Pemerintah dalam Islam 

  Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan 

kesejahteraan, pada dasarnya terlebih dahulu diperhatikan 

oleh islam, yang dapat dilihat dalam tindakan Rosul 

disaat menyandingkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 

ikatan persaudaraan.Tindakan tersebut secara langsung, 

mendeklarasikan bahwa negara menjamin bagi setiap 

individu taraf hidup layak. Islam menetapkan prinsip-

psinsip jaminan sosial secara jelas yang diaplikasikan 

dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan 

masyarakat.
57

 

Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam 

(pemimpin) diproyeksikan untuk mengambil alih peran 

nubuwah (kenabian) dalam menjaga agama dan mengatur 

dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) 

kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada umat 

adalah wajib berdasarkan ijma‟ ulama. Pengangkatan 

pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab 

orang yang berakal akan tuntuk kepada imamnya yang 

melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, 

                                                      
57 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op, Cit, hlm.95 
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memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi 

diantara mereka. Tanpa imam manusia akan berada 

dalam keadaan choas, dan menjadi manusia yang tidak 

diperhitungkan bangsa lain menurut Al-Mawardi. 

Pemimpin juga harus didasari oleh syariat, karena imam 

bertugas untuk mengurus urusan agama serta setiap orang 

harus bisa melindungi diri dari ketidak adilan dalam 

pelayanan dan komunikasi.Karakteristik kepemimpinan 

dalam islam haruslah memiliki sifat bertakwa, 

berpengetahuan luas, adil, jujur, konsekuen dan 

bertanggung jawab.
58

 

 

E. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pemberdayaan masyarakat 

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, membuat, 

memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan 

sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan 

menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan 

kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 

mereka memiliki kebebasan, bebas dari kelaparan, kebodohan 

dan kesakitan. Dan menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka 

perlukan serat berpartisipasi dalam proses pembangunan.
59

 

Menurut Blanchard mendefinisikan pemberdayaan 

sebagai  upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit 

masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, 

pengalaman, motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat 

dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan 

                                                      
58Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ( Bandung Erlangga, 

2012), hlm. 207-210 

 
59 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ( PT. 

Refika Aditama, Bandung, 2014) hlm.58 
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martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak 

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah 

meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian 

masyarakat.
60

 

Definisi tersebut memandang keterlibatan masyarakat 

mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, 

dan penikmatan hasil evaluasi, pengertian pemberdayaan 

masyarakat dapat kali dipahami sebagai upaya 

mengikutsertakan masyarakat dalam program yang sering 

dipahami sebagai bentuk partisipasi, maksudnya adalah 

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, 

penikmatan hasil dan evaluasi. Partisispasi dalam konteks ini 

diartikan sebagai mengikutsertakan masyarakat untuk mulai 

sadar akan situasi dan masalah yangdihadapinya, serta 

berupaya untuk mencari jalan keluar yang dapat dipakai demi 

mengatasi masalahnya, partisipasi juga membantu masyarakat 

miskin untuk melihat realisasi sosial ekonomi dan proses 

desentralisasi yang dilakukan dengan memperkuat sistem 

distribusi ditingkat bawah. 

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah menggali 

kemampuan masing-masing keluarga miskin dalam 

mewujudkan harapannya. Dengan kata lain pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya mengaktualisasikan dirinya dari 

objek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai 

sumberdaya yang ada serta dibantu juga dengan daya yang 

dimiliki subjek. Dalam pengertian yang lebih luas, hasil akhir 

dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu 

yang semula objek menjadi subjek.
61

 

Prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dalam 

masyarakat sangat diperlukan karena pentingnya penggunaan 

nilai moral Islam dalam pemberdayaan umat, guna untuk 

meningkatkan harkat lapisan masyarakat dari kondisi kurang 

                                                      
60 Elly. M Setiadi Dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman 

Fakta Gejala Permasalahan Sosial, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hlm. 809 
61Ibid, h. 810 
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mampu dan dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. 

Pemberdayaan diperjuangkan dalam keumatan masa 

kini, yakni pemberdayaan dalam tatanan ruhaniyah dan 

ekonomi sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan ruhaniyah merupakan suatu proses 

pemberdayaan yang tidak bertentangan dengan 

perjuangan kebenaran ilmiah dan kemoderenan, demi 

memperkuat kepribadian suatu mukmin secara utuh. 

b. Pemberdayaan ekonomi merupakan pemecahan masalah 

sosial seperti kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap 

kontek ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim 

Indonesia dituntut untuk lebih keras dalam bekerja, 

berkreasi dan berwirausaha. 

2. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong 

penurunan angka kemiskinan. Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berkelanjutan difokuskan pada program 

penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan petunjuk Peraturan Departemen Dalam 

Negeri Nomor: 4142/316/PMD tahun 2008, tujuan umum 

pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan 

dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong 

kemandirian pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan, meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin dalam keputusan pelaksanaan, 

perencanaan, pemantauan dan pembangunan. 

Mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif 

dengan pemanfaatan sumber daya lokal.Mengembangkan 

kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan 

pembangunan partisifatif. Menyediakan sarana dan prasarana 

sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat 

serta mengembangkan antar pemangku kepentingan dalam 
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upaya penanggulangan kemiskinan. 

3. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berkelanjutan 

a. TujuanUmum 

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja 

masyarakat miskin secara mandiri 

b. Tujuan Khusus 

1). Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, 

termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, 

komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat 

lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam 

proses pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan. 

2).  Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat 

yang mengakar, reprensentatif dan akuntabilitas. 

3).  Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepadamasyarakat terutama 

masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan 

penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. 

4).  Meningkatkan sinegi masyarakat, pemerintah daerah, 

swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok 

peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

5). Meningkatkan keberadaan dan kemandirian 

masyarakat serta kapasitas  daerah dan kelompok 

perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan 

diwilayahnya. 

6).  Meningkatkan modal sosial masyarakat yang 

berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya 

serta untuk melestarikan kearifan lokal. 

7).  Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi 

tepat guna, informasi dan komunikasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. 
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4.  Visi dan Misi program pemberdayaan masyarakat 

   Visi program pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 

miskin di perkotaan dipedesaan. kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan 

kemandirian mampu mengorganisir diri untuk sumber daya 

yang ada dilingkungan serta mampu mengakses 

sumberdaya di luar lingkungan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan tersebut. 

  Misi program pemberdayaan masyarakat 

berkelanjutan adalah: 

a). Meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

kelembagannya. 

b). Pelembagaan sisitem pembanguan partisipatif. 

c). Mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintahan lokal. 

d). Penigkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

dasar masyarakat. 

5. Sasaran program pemberdayaan masyarakat 

berkelanjutan 

a).  Lokasi sasaran program pemberdayaan masyarakat 

berkelanjutan meliputi seluruh kecamatan di indonesia 

yang pelaksanaan nya dilakukan secara bertahap dan 

tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori 

kecamatan bermasalah. 

b).   Kelompok sasaran program pemberdayaan masyarakat 

 Kelembagaan masyarakat desa 

 Kelembagaan pemerintah lokal 

 RTM/Rumah Tangga Miskin 
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