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ABSTRAK 

 

Warga Pasar Griya Sukarame sebagian besar adalah warga 

miskin dengan penghasilan tidak tetap, untuk makan sehari-hari saja 

sulit, ditambah dengan masalah sewa rusunawa yang menjadi 

persoalan cukup rumit. Pertimbangan jarak juga menjadi masalah bagi 

anak-anak mereka. Dengan dipindahnya lokasi tempat tinggal ke 

daerah yang cukup jauh mereka harus mengelurakan biaya ekstra 

untuk biaya transportasi. Pemerintah dalam hal ini harus 

mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak 

penggusuran yang merupakan tempat mata pencahariaan masyarakat. 

Dalam hal ini masyarakat merasa kurang puas dengan kebijakan 

pemerintah dengan merelokasi masyarakat ke rusunawa, lokasi 

rusunawa yang letaknya jauh dari jarak tempat masyarakat bekerja 

dan juga masyarakat merasa keberatan untuk membayar sewa 

rusunawa tersebut, karena mayoritas masyarakat tersebut memiliki 

kondisi ekonomi yang sulit. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, untuk memperjelas ruang 

lingkup penelitian supaya penelitian ini dapat dikerjakan secara 

fokus, diperlukan adanya sub fokus penelitian sebagai berikut: 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari 

kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah kota Bandar 

Lampung guna untuk penertiban tempat tinggal masyarakat miskin 

yang berdiri pada lahan milik pemerintah kota Bandar lampung. 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkena 

dampak dari kebijakan,  serta pemerintah kota Bandar lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penertiban 

masyarakat miskin di Pasar Griya Sukarame terhadap kesejahteraan 

masyarakat berdampak pada penurunan pendapatan setelah adanya 

relokasi Pasar Griya Sukarame. Selain dampak ekonomi, kebijakan 

penertiban masyarakat miskin di Pasar Griya Sukarame berdampak 

pada perubahan kondisi fisik. Kebijakan penertiban masyarakat 

miskin di Pasar Griya Sukarame terhadap kesejahteraan masyarakat 

menurut perspektif ekonomi Islam hanya sampai pada taraf 

pemenuhan kesejahteraan dharuriyat (primer). Sedangkan 

penyempurnaan kebutuhan hajiyat (skunder) dan tahsiniyat (tersier) 

belum terpenuhi dengan baik.  

 

Kata Kunci: Dampak, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 
   

The residents of Pasar Griya Sukarame are mostly poor 

people with irregular incomes, while it is difficult to eat daily, coupled 

with the problem of renting flats which are quite a complicated 

problem for them. In addition, the consideration of distance is also a 

problem for their children. By moving the location of their residence 

to an area that is quite far away, they have to pay extra for the cost of 

transporting their children to school. The government in this case 

must also consider the welfare of the people affected by the eviction of 

the griya market which is the place of livelihood for the community. In 

this case, the community is dissatisfied with the government's policy 

by relocating the community to the Rusunawa, in addition to the 

location of the Rusunawa which is far from the distance where the 

community works, and the community also objected to paying the rent 

for the Rusunawa, because the majority of the people have difficult 

economic conditions. 
To clarify the scope of the research, it is necessary to have a 

sub-focus of research as follows: This study aims to see how the 

impact of policy which is outlined in the policy of the Bandar 

Lampung city government in order to control the residences of the 

poor who stand on land owned by the Bandar Lampung city 

government. Respondents in this study were people who were affected 

by policies, and the city government of Bandar Lampung. 
The results showed that the policy of controlling the poor in 

the Griya Sukarame Market on the welfare of the community had an 

impact on the income of the community, experiencing a decrease in 

income after the relocation of the Griya Sukarame Market for the 

majority of traders, it could be considered a negative economic 

impact. The decline in income experienced by the community at Griya 

Sukarame Market was caused by the condition of the people affected 

by the eviction. In addition to the economic impact, the policy of 

controlling the poor at Griya Sukarame Market has an impact on 

changes in physical conditions. The policy of controlling the poor at 

Griya Sukarame Market towards the welfare of the community 

according to an Islamic economic perspective is only up to the level of 

fulfilling welfare dharuriyat (primary) and hajiyat (secondary), while 

the completion of tahsiniyat (tertiary) needs has not been properly 

fulfilled.  
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MOTTO 

 

                               

             (٠٩) 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia 

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan 

permusushan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl : 90)
1
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Dinamika Cahaya, 2017), 169. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengasan Judul 

Pada gambaran awal sebuah penelitian, judul penelitian 

merupakan instrument penting sebelum seorang penulis akan 

melakukan penelitian. Supaya mendapat penjabaran yang jelas 

juga dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini maka 

perlu adanya penegasan arti dan juga penejelasan makna dari 

istilah-istilah yang terkait dalam judul skripsi ini. Adapaun judul 

dari skripsi ini adalah “Dampak Kebijakan Penertiban Tempat 

Tinggal Masyarakat Tidak Mampu di Lahan Milik 

Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi 

Pada Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung) Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam” maka perlu adanya penjabaran 

pengertian dari istilah- istilah yang ada pada judul tersebut 

sebagai berikut: 

1. Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat (baik negatif maupun positif), ataupun benturan yang 

cukup hebat akibat suatu keputusan, tindakan, ataupun 

peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat.
1
 

2. Perumusan   merupakan   pernytaaan   atau   simpulan   

tentang   asas, pendirian, ketetapan, dan sebagainya yang 

disebutkan dengn kalimat yang ringkas dan tepat. 

3. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas dasar 

yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi). 

4. Penertiban merupakan suatu proses, cara, perbuatan guna 

menertibkan. 

5. Tempat tinggal adalah tempat yang dimana fungsinya 

sebagai tempat berlindung seseorang, sebagai tempat sarana 

menciptakan interaksi social bersama keluarga dan sanak 

saudara. 

                                                           
1Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 60 
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6. Masyarakat   miskin   adalah   suatu   kondisi   dimana   

fisik   masyarakat   yang tidak memiliki akses ke prasarana 

dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualotas 

perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar 

kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang 

mencakup seluruh multidimensi, yaitu multidimensi politik, 

dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan 

dimensi asset.
2
 

7. Lahan milik pemerintah merupakan sebidang lahan yang 

dimiliki oleh pemerintah Negara yang tidak dapat dijadikan 

kepemilikan pribadi. 

8. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhn material, spiritual, dan sosial warga Negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3
 

9. Perspektif ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut 

pandang yang dilandaskan pada prinsip-prinsip umum 

tentang ekonom bersumber dari AL-Qur‟an dan sunnah Nabi 

Muhammad SAW serta pondasi ekonomi yang kita bangun 

dengan memepertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.
4
 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis dapat 

simpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah 

dampak dari kebijakan guna untuk penertiban tempat tinggal 

masyarakat miskin yang ada pada lahan milik pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada pasar Griya 

Sukarame Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 

1945 Indonesia Alinea Kedua memiliki makna bahwa 

kemerdekaaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat 

Indonesia menuju cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, 

                                                           
2JDIH Pedoman Umum P2KP, Proyek penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan, (Jakarta: BPK, 2009), h.16 
3Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009   
4 Lukman Hakim, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2012), h.10 
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bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemakmuran tidak saja 

secara materiil, tetapi juga mencakup kemakmuran secara 

spiritual, batin atau kebahagiaan, yang diwujudkan bukan hanya 

untuk perorangan atau kelompok, namun bagi seluruh masyarakat 

dan lapisan masyarakat. Berdasarkan amanah dari Pasal 33 ayat 

(3) Undang-undang Dasar 1945 telah diberikan wewenang 

berupa hak menguasai Negara atas bumi, air, ruang angkasa dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib 

untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap penduduknya, baik untuk 

kecukupan kebutuhan maupun lingkungan, termasuk mengenai 

tempat tinggal. 

Pembangunan adalah salah satu tujuan penting dalam suatu 

tata kelola. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan 

kualitas hidup manusia sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka pembangunan perlu mekanisme atau metode tertentu agar 

dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman 

mekanisme, metode, cara dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut yang di pahami sebagai kebijakan.
 5
 

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya 

memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas 

asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat dan dalam kebijakan 

setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat 

hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, 

social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) 

diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas 

masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) 

terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
6
 

Jumlah penduduk yang selalu mengalami perubahan, 

mengakibatkan kebutuhan ruang sebagai wadah kegiatan 

perkotaan juga berubah terus menerus, ruang dalam hal ini adalah 

lahan keberadaanya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan 

                                                           
5Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h.2 
6 Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori 

Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), h. 15 
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kehidupan manusia, karena lahan merupakan wadah tempat 

berlangsungnya berbagai aktivitas penduduk dengan 

lingkungannya. Banyaknya penduduk yang tinggal di suatu 

wilayah yang dilarang seperti halnya lahan milik pemerintah, 

mengakibatkan terjadinya penggusuran. 

Hingga saat ini penggusuran masih menjadi isu menarik 

untuk dibicarakan. Penggusuran dianggap sebagai suatu hal yang 

negatif karena identik dengan tindakan pemaksaan, pengusiran, 

konflik, dan keributan. Kasus penggusuran yang terjadi pada 

beberapa masyarakat miskin kota ternyata hingga sekarang masih 

meninggalkan trauma bagi mereka khususnya mereka yang 

tinggal di sektor-sektor informal kota, hal ini disebabkan 

penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi warga, 

kehancuran dan kerugian harta benda pribadi, dan penggunaan 

kelompok urban oleh pemerintah untuk melakukan penggusuran. 

Ketidakpastian untuk mendapatkan tempat tinggal lagi, 

kehilangan pekerjaan yang ditekuni, dan rusaknya jaringan sosial 

pertetanggaan dan keluarga adalah beberapa dampak dari 

penggusuran. Pengertian penggusuran atau pengadaan lahan 

dalam Perpres No. 30 Tahun 2015 adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak. 

Penggusuran terjadi baik di negara maju maupun negara 

berkembang, dan juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia. 

Penggusuran biasanya terjadi dalam skala besar, dimana 

sejumlah besar masyarakat dipaksa untuk pindah dari rumah 

tempat tinggalnya. Penggusuran juga biasanya ditujukan kepada 

orang miskin, penghuni liar atau pemukiman liar. Akibat yang 

terjadi terhadap korban penggusuran adalah sebuah bencana, 

mereka tidak memiliki tempat tinggal dan bahkan menjadi lebih 

miskin lagi. Dalam beberapa kasus, korban penggusuran bahkan 

tidak mendapatkan kompensasi maupun perumahan alternatif.
7
 

                                                           
7 Siti Manggar F. Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang 

Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, 

Manusiawi, dan Berwibawa, (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, 2011), 2 
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Penggusuran tidak jarang menggambarkan proses 

pemindahan yang tidak diiringi oleh diskusi antara pemerintah 

dan pihak tergusur. Sehingga, meski telah tersedia lokasi baru 

untuk berdagang, proses pemindahan masih saja dilakukan 

secara paksa dan mendapatkan perlawanan dari para pihak 

tergusur. Penggusuran atau relokasi akan menimbulkan resistensi 

(perlawanan) dari masyarakat kepada pembuat kebijakan.
8
 

Rencana penggusuran dipahami oleh masyarakat sebagai 

bentuk untuk mendapatkan keuntungan semata dari pihak yang 

berkuasa, sehingga dalam pelaksanaannya warga juga tidak ingin 

hanya menjadi korban penggusuran sedangkan pihak yang 

berkuasa makin berkuasa seperti pemikiran ekonomi kapitalis.
9
 

Disampaikan oleh Deden Rukmana, Coordinator of 

Program Studies of Urban and Planning, bahwa penggusuran 

terhadap warga miskin yang tinggal di tengah kota dinilai 

bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan 

dan upaya untuk meremajakan kota. Meskipun ada pemberian 

ganti rugi, penggusuran berpotensi menimbulkan persoalan 

soasial dan ekonomi baru. Misalnya, warga yang berpindah 

tempat harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang menjadi 

tempat tinggalnya.
10

  

Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung merupakan salah 

satu lokasi pemukiman warga yang cukup padat. Lokasi 

pemukiman ini merupakan lahan milik pemerintah kota Bandar 

Lampung.   Penggusuran ini tidak menyalahi aturan dan sudah 

sesuai dengan prosedur. Warga tidak memiliki hak untuk 

menempati lahan milik Pemkot Bandar Lampung seluas 3,4 

hektare tersebut. Sebagai solusi dari masalah tersebut, pemkot 

Bandar Lampung menyediakan rusunawa yang berlokasi di 

                                                           
8 Moch. Irfan Fanany. Perlawanan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap 

Revitalisasi Pasar (Studi Deskriptif Pasar Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur. (Surabaya: Jurnal Universitas Airlangga, 2015)  h. 3 
9Triandi Zana Hesty. Makna Penggusuran Menurut Masyarakat Miskin 

Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Warga Miskin Pinggir Rel Korban Rencana 

Penggusuran Double Track oleh PT. KAI Dalam, 2017), 17. 
10 Deden Rukmana, Studies of Urban and Planning, (Jakarta: Intermedia, 

2018), h. 56. 
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Kelurahan Ketapang Bandar Lampung untuk warga. Solusi 

tersebut tidak begitu saja diterima oleh warga, karena warga 

menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat miskin. 

Untuk tinggal di rusunawa, warga harus membayar sewa, meski 

untuk enam bulan, warga dibebaskan dari biaya sewa.  Warga 

Pasar Griya Sukarame sebagian besar adalah warga miskin 

dengan penghasilan tidak tetap, sedangkan untuk makan sehari-

hari saja sulit, ditambah lagi dengan masalah sewa rusunawa 

yang menjadi persoalan cukup rumit bagi mereka. Selain itu, 

pertimbangan jarak juga menjadi masalah bagi anak-anak 

mereka. Dengan dipindahkannya lokasi tempat tinggal ke daerah 

yang cukup jauh, mengakibatkan mereka harus mengelurakan 

biaya ekstra untuk biaya transportasi anak ke sekolah. Solusi 

lainnya adalah mereka harus memindahkan anak mereka ke 

sekolah yang berlokasi dekat dengan rusunawa, namun itu juga 

berarti mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk pendaftaran. 

Para pedagang yang dulu menggantungkan pendapatan pada hasil 

berjualan juga kebingungan untuk mencari lokasi berjualan sejak 

digusurnya lokasi pasar. DPRD Kota Bandar Lampung yang 

notabenenya sebagai perwakilan rakyat, juga terkesan tidak 

mampu berbuat banyak dalam mengintervensi kebijakan pemkot 

Bandar Lampung. Akibatnya hingga kini tidak ada solusi konkret 

yang berkeadilan bagi warga korban penggusuran Pasar Griya 

Sukarame.
11

 

Berdasarkan data dari tahun 2018-2020 diketahui proses 

hukum penggusuran Pasar Griya Sukarame hingga saat ini belum 

usai.  

 

Tabel 1. Proses Hukum Penggusuran Pasar Griya Sukarame 

No Tahun Proses Hukum 

1 2017 Proses penggusuran Pasar Griya Sukarame 

2 2018 Proses mediase antara masyarakat dengan 

pemerintah kota Bandar Lampung 

3 2019 Penyediaan rusunawa di Kelurahan Ketapang 

                                                           
11 Perkim, Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar 

Lampung, (Bandar Lampung: perkim.id, 2020), h.1 
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4 2020 Solusi konkret yang berkeadilan bagi warga 

korban penggusuran 

5 2021 Jalur hukum ke tingkat lebih tinggi (kasasi) 

ke Mahkamah Agung (MA) 

Sumber : Data Kelurahan Sukarame 2021 

 

Para pedagang dan masyarakat korban penggusuran 

menempuh jalur hukum ke tingkat lebih tinggi (kasasi) ke 

Mahkamah Agung (MA). Pedagang melaui penasehat hukumnya 

Kodri Ubaidillah mengatakan jalur hukum berupa kasasi sudah 

dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk menuntut 

keadilan secara hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pemerintah semestinya melihat rasa kemanusiaan dalam kasus 

ini, mengingat ada masyarakatnya yang digusur, dalam artian 

mata pencaharian mereka hilang setelah lahan pasar yang 

puluhan tahun mereka tempati diubah menjadi perkantoran.
12

 

Dilihat dari konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana 

adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun 

dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang 

termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses 

adaptasi pada hal baru.
13

 

Dalam Islam kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Juga dapat 

memperhatikan generasi yang akan datang supaya tidak lemah, 

dan dapat bekerja keras, sesuai dengan yang tercantum dalam 

Firman Allah SWT Qs. An-nisaa‟ Ayat 9 sebagai berikut: 

 

فًا َخافُىْا َعلَۡيِهۡم فَۡليَتَّقُىْا  يَّٗت ِضَعَٰ َوۡليَۡخَش ٱلَِّريَه لَۡى تََسُكىْا ِمۡه َخۡلفِِهۡم ُذزِّ

َ َوۡليَقُىلُىْا قَۡىٗٗل َسِديًدا    ٱَّللَّ
 

                                                           
12 Ibid, h.2 
13Aldinur Amri, dkk, 2014, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi 

Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang), Jurnal Universitas Brawijaya, 

h.2 
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Artinya:  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah 

di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) nya. Oleh karena itu, hendaklah mereka 

bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar”14
 

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, 

masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para 

masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu 

kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk 

ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang 

serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
15

 Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika berbagai macam usaha 

dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mensejahterakan    

ekonomi keluarga dengan menciptakan peluang peluang usaha 

baru. 

Al-Qur`an menggunakan beberapa istilah yang berarti 

kesejahteraan masyarakat. Di antara istilah-istilah itu ada yang 

cakupan maknanya sudah jelas dan lugas dan ada yang masih 

membutuhkan interpretasi. Secara kategoris istilah tafsir dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, tafsir sebagai produk, ia 

merupakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan 

konteks baik secara lengkap 30 juz, maupun yang hanya sebagian 

ayat alQur‟an. Kedua, tafsir sebagai proses, ia merupakan 

aktifitas berpikir untuk menafsirkan objek (dalam hal ini teks al-

Qur‟an dan realitas). Sebagai proses, maka ia bersifat dinamis 

untuk selalu „menghidupkan‟ teks secara terusmenerus dan tidak 

pernah mengenal titik henti. Hal ini sesungguhnya merupakan 

konsekuwensi logis dari keinginan seorang mufassir untuk 

mendialogkan teks al-Qur‟an yang statis, dengan konteks yang 

selalu dinamis. Tafsir sesungguhnya bersifat dinamis dan 

                                                           
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi; Dinamika 

Cahaya, 2017), 27 
15Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. (Jakarta: Jurnal, 

1995). 32  
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merupakan proses yang tak pernah mengenal titik henti, terbukti 

secara historis kaum muslimin telah melakukan kajian tafsir, 

sejak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi‟in dan bahkan 

hingga sekarang ini. 

Selanjutnya Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan 

sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya 

“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah 

permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-

megah antara kamu serta berbanggabanggaan tentang banyaknya 

harta dan anak, seperti hujan yang tanamtanamannya 

mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi 

kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi 

hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan 

dari Allah serta keridhaanNya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain 

hanyalah kesenangan yang menipu”. Kita juga mengetahui 

bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat 

menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, 

seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2  

 

ًَٰ ُشۡزتُُم ٱۡلَمقَابَِس   ُكُم ٱلتََّكاثُُس َحتَّ  (١. )أَۡلهَىَٰ

ًَٰ ُشۡزتُُم ٱۡلَمقَاِبَس    (٢)َحتَّ
 

Artinya: “Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. 

Sampai kamu masuk ke dalam kubur”
16

 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana dampak 

kebijakan penertiban masyarakat miskin di pasar Griya Sukarame 

terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi 

Islam. Pentingnya membahas hal tersebut disebabkan pedagang 

yang memiliki tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, 

pendapatan hingga kesejahteraan yang masih belum stabil.  

Konsep kesejahteraan dalam Islam adalah selamat, sentosa, 

aman dan damai. Berbicara soal kesejahteraan dalam Islam ini 

                                                           
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi; Dinamika 

Cahaya, 2017), 27 
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berhubungan misi Islam itu sendiri, hadirnya Islam harus 

menjadikan umat adil dan sejahtera.Dalam bentuk kesejahteraan 

perspektfif Islam, bahwa Islam tidak menerima untuk 

memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam 

telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis 

yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya 

sendiri atau kelompok.
17

 Sejahtera dalam Islam berarti juga 

tercukupilah kebutuhan manusia dalam kesehariannya, akan 

tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut harus seimbang 

Penduduk yang tinggal di Pasar Griya Sukarame biasanya 

diusahakan oleh satu keluarga. Kepala keluarga bersama anggota 

keluarga lainnya secara bersamaan. Pasar Griya Sukarame yang 

dimiliki penduduk menjadi sumber penghasilan utama mereka. 

Para masyarakat di sekitarnya memiliki latar pendidikan yang 

berbeda. Mayoritas dari mereka pendidikannya rendah, banyak 

pedagang yang menempuh pendidikan hanya lulusan SD atau 

tidak lulus SD, hanya sedikit yang menempuh pendidikan sampai 

sekolah menengah. Sehingga masyarakat belum bisa mengelola 

pendapatan untuk kebutuhan sehari- hari. Masyarakat di Pasar 

Griya Sukarame tidak bekerja setiap hari dan waktu bekerjapun 

masih tidak menentu, oleh karena itu seharusnya para masyarakat 

bisa membuka atau mencari pekerjaan lain untuk memperbaiki 

taraf hidup untuk setiap harinya. 

Tingkat pendidikan berperan penting bagi setiap manusia, 

oleh sebab itu tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan 

tinggi rendahnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan 

pedagang maka memungkinkan untuk menyekolahkan anak-

anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, walaupun 

belum tentu masyarakat yang berpendapatan tinggi anaknya 

disekolahkan sampai kejenjang pendidikan tinggi. Hal itu 

disebabkan budaya warisan yang masih melekat pada 

masyarakat yang beranggapan sekolah itu kurang penting.  

                                                           
17Uryadi   Effendi, ”Upaya  Pemerintah   Desa   Dalam   Meningkatkan   

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten  

Bekasi“.  (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2008), 35  
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Sebaliknya ada beberapa massyarakat yang berpenghasilan 

sedang tetapi mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang   

pendidikan tinggi karena masyarakat tersebut beranggapan 

dengan bersekolah dapat memperbaiki taraf hidup keluarganya. 

 Jumlah tanggungan keluarga juga mempengruhi 

kesempurnaan dan kebahagiaan hidup dalam suatu rumah tangga. 

Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka akan 

menyebabkan makin besar pula jumlah pengeluaran masyaakat. 

Jumlah tanggungan tidak hanya pada istri dan anak-anak tetapi 

juga ada orang tua serta saudara lainnya yang masih menjadi 

tanggungan keluarga tersebut. Pengelompokan jumlah 

tanggungan dalam keluarga dalam BPS yaitu apabila jumlah 

dalam keluarga dengan jumlah jiwa lebih dari atau sama dengan 

5 disebut keluarga besar dan apabila kurang dari 5 disebut 

keluarga kecil. 

Besar kecil pendapatan dapat membawa pengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Rendahnya tingkat 

pendapatan akan menyebabkan sulitnya terpenuhi kebutuhan 

pokok. Hal ini menyebabkan kesejahteraan keluarga menjadi 

tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu adanya peran dari 

pemerintah terkait dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah dalam hal ini juga harus mempertimbangkan 

kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak penggusuran 

pasar griya yang merupakan tempat mata pencahariaan 

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasa kurang puas dengan 

kebijakan pemerintah dengan merelokasi masyarakat ke 

rusunawa, selain lokasi rusunawa yang letaknya jauh dari jarak 

tempat masyarakat bekerja dan juga masyarakat merasa keberatan 

untuk membayar sewa rusunawa tersebut, karena mayoritas 

masyarakat tersebut memiliki kondisi ekonomi yang sulit. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung terhadap 

kesejahteraan masyarakat Pasar Griya Sukarame dengan judul  



12 
 

”Dampak Kebijakan Penertiban Tempat Tinggal 

Masyarakat Tidak Mampu di Lahan Milik Pemerintah 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian supaya 

penelitian ini dapat dikerjakan secara fokus yaitu dampak 

kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di lahan 

milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari 

perspektif Ekonomi Islam, diperlukan adanya sub fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertjuan untuk melihat bagaimana dampak dari 

kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah kota 

Bandar Lampung guna untuk penertiban tempat tinggal 

masyarakat miskin yang berdiri pada lahan milik pemerintah 

kota Bandar lampung. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

terkena dampak dari kebijakan, pemerintah kota Bandar 

lampung. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di 

atas, maka penulis membuat perumusan masalah yang jelas dan 

terarah guna untuk memfokuskan penelitian yang akan dibahas. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak kebijakan penertiban masyarakat miskin 

di pasar Griya Sukarame terhadap kesejahteraan masyarakat? 

2. Bagaimana dampak kebijakan penertiban masyarakat miskin 

di pasar Griya Sukarame terhadap kesejahteraan masyarakat 

menurut perspektif Ekonomi Islam? 
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E.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan 

pemerintah terhadap tempat tinggal masyarakat miskin di 

lahan milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan 

pemerintah terhadap tempat tinggal masyarakat miskin di 

lahan milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.  Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, 

wawasan mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari 

Kebijakan Penertiban Tempat Tinggal Masyarakat Miskin di 

Lahan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Ditinjau Dari Perspektif   Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada 

Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung). 

2.  Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat 

memberikan informasi mengenai bagaimana dampak dari 

kebijakan yang pemerintah tuangkan mengenai penertiban 

tempat tinggal masyarakat miskin yang berada pada lahan 

pemerintah. 

3.  Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

pertimbangan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan 

yang nantinya akan melibatkan banyak masyarakat. 

Pengambilan kebijakan yang nantinya akan membawa dampak 

kepada masyarakat miskin, harus melalui pertimbangan yang 

matang supaya tidak ada yang dirugikan baik pemerintah 

maupun masyarakat yang nantinya akan berdampak pasa 

kesejahteraan masyarakat. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat penelitian atau kajian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan penulis teliti. Terdapat beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu: 

1. Siti Manggar F, dalam jurnalnya yang berjudul 

“penggususran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka 

Hijau Dalam Perpektif HAM: Studi Kasus Penggusuran 

Taman Bersih, Manusia dan Berwibawa (BMW)” 

mengemukakan bahwa: penggususran taman yang diupayakan 

oleh pemerintah merupakan tindakan yang tidak memandang 

penegakan hak asasi manusia, dan banyak menyebabkan 

kerugian yang dialamai oleh masyrakat. Penggusuran paksa 

yang dilakukan oleh pemerintah ini menimbulkan ironi, 

dikarenakan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan 

tidak mensosialisasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini 

pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia 

dengan alasan untuk pembangunan akan tetapi 

mengesampingkan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah 

adalah pebangunan yang berorienntasi pada kepemilikan 

modal. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan 

peneliti dengan penelitian Siti Manggar adalah peneliti 

sebelumnya membahasa tentang pelanggaran pemerintah 

terhadap hak asasi manusia kepada korban penggusuran 

Taman BMW hingga mengalamai kemerosotan taraf 

kehidupan diluar kekuasaannya, sedangkan pada penelitian ini 

akan  membahas  bagaimana  dampak  dari  kebijakan  

pemerintah  kota  terhadap tempat tinggal masyarakat yang 

dibangun di atas lahan pemerintah yang nantinya akan dialih 

fungsikan oleh pemerintah.
18

 Persamaan dari penelitian ini 

yaitu dampak dari penggusuran lahan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

                                                           
18 Siti Manggar F. Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang 

Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, 

Manusiawi, dan Berwibawa, (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, 2011), 2 
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2. Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, dalam 

jurnalnya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan 

Relokasi Pasar: Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). 

mengatakan bahwa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan 

akibat relokasi pasar memiliki dampak yang lebih cendeeung 

kepada dampak sosial ekonomi yang positif, meskipun 

dampak negatif juga terjadi. Relokasi pada penelitian ini ingin 

mengetahui apakah mempengaruhi stakeholder pasar 

tradisional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan menggunkan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

betujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan 

relokasi pasar, baik saat sebelum relokasi maupun setelah 

relokasi.
19

 Dalam penelitian ini pemerintah sangat 

memperhatikan dampak yang akan timbul pada saat sebelum 

dan sesudah relokasi dilakukan. Penelitian ini terdapat 

perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang relokasi 

masyarakat pasar secara permanen. Sedangkan penelitian ini 

akan melihat bagaimana dampak dari penertiban terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Ni Made Dian Utari, I Ketut Sudiana, dalam jurnalnya 

yang berjudul ”Efektifitas Relokasi Pasar dan Dampaknya 

Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung”. 

Mengatakan bahwa terjadi tingkat keberhasilan relokasi pasar 

Badung dilihat dari variabel input, variabel proses, dan 

variabel output pada supermarket tergolong cukup efektif. 

Pendapatan pedagang pasar menurun setelah relokasi pasar 

dilakukan, dari hasil yang diperoleh oleh penulis 

menghrapkan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian 

pasar supaya cepat bisa ditempati kembali sehingga 

pendapatan pedagang pasar Badung kembali normal.
20 

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode 

uji statistic deskriptif untuk melihat kecenderungan persepsi 

                                                           
19 Aldinur Armi, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar: Studi 

Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang, (Malang: 2017). 
20 I Made Dian Utari, I Ketut Sudiana, jurnal Efektifitas Relokasi Pasar dan 

Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung, 2017 
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responden, dan menggunakan uji beda dan uji Wilcoxon. 

Selain itu penelitian ini melihat efektifitas relokasi dengan 

tingkat pendapatan. Sedangkan penelitian ini akan melihat 

dampak kebijakan dengan kesejahteraan masyarakat. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan yang menggunakan akal fikiran supaya sesuai dengan 

tujuan yang sudah direncanakan. 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian  

Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (field 

research) yang mana dalam hal realitas hidup yang ada dalam 

masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang 

dilaksanakan.  Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat 

ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat 

apa adanya.
21

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang bersifat ekploratif dan lebih tertuju pada studi kasus. 

Metode penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, serta 

digunakan untuk meneliti pda kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti sebagai intrumen kunci. Teknik pengumpulan 

data digunakan secara triansgulasi (gabungan).
22

 

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang mana 

penelitian yang memiliki tujuan untuk mnggambarkan suatu 

fenomena tertentu tanpa memilah atau mencari faktor dan 

variabel tertentu.
23 Penelitian deskriptif yng dimaksudkan 

adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana dampak 

kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di lahan 

                                                           
21Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif.  (Bandung: Pustaka Setia, 

2002), 54  
22 Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Bandung: 

Alfabetha, 2015), h.24. 
23Zulganef. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), 11. 
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milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat pada pasar 

Griya Sukarame Bandar Lampung. 

 

2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan 

desain deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.
24

 Dalam arti dalam penelitian ini peneliti membuat 

gambaran mengenai situasi dan kejadian dalam meneliti 

kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di lahan 

milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat pada pasar 

Griya Sukarame Bandar Lampung. 

 

3.  Partisipan dan Tempat Penelitian 

 a.  Partisipan 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah dua orang masyarakat Griya Sukarame Bandar 

Lampung. Untuk meneliti objek yang bersangkutan, penulis 

memerlukan objek pendukung yang dapat dimintai 

keterangan, yaitu: beberapa mayarakat dari masing-masing 

orang yang bersangkutan. Penulis juga mencari sumber data 

penunjang/pendukung yang diperoleh dari sumber tertulis 

berupa dokumen hasil observasi, yang penulis gunakan 

untuk membantu dalam pemecahan masalah pada penelitian 

ini, agar memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Griya Sukarame 

Bandar Lampung. 

 

4.  Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini 

adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Tiga teknik tersebut dapat digunakan untuk fenomena yang 

terjadi. 

                                                           
24 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 76 
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a.  Wawancara, adalah percakapan dengan maksud. Dalam hal 

ini peneliti langsung bertatap muka dengan informan. 

Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi 

terstruktur atau bebas terpimpin, maksudnya peneliti 

melakukan wawancara menggunakan dan mengacu pada 

pedoman wawancara akan tetapi di sisi lain ada dengan cara 

bebas tujuannya untuk mencari data yang lebih mendalam. 

Maka peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat 

terkait dengan bagaimana dampak kebijakan penertiban 

tempat tinggal masyarakat miskin di lahan milik pemerintah 

terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam di Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung. 

b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada titik objek 

penelitian.
25

 Dalam penelitian ini yang paling penting adalah 

catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini 

bersifat deskriptif. Peneliti melakukan observasi terkait 

adanya dampak kebijakan penertiban tempat tinggal 

masyarakat miskin di lahan milik pemerintah terhadap 

kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam di Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung 

c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa lalu. Dokumen 

bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
26

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

dokumentasi berupa gambaran umum seperti sejarah Pasar 

Griya Sukarame Bandar Lampung, letak geografis, profil 

lembaga Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung, visi, misi, 

data guru dan peserta didik, sarana prasarana, serta struktur 

organisasi juga foto-foto kegiatan yang terkait dampak 

kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di 

lahan milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Pasar Griya 

Sukarame Bandar Lampung. 

                                                           
25S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 158 
26Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 240.  
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5.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi bukan berarti penduduk seperti yang dimaksud 

di dalam studi tentang kependudukan. Dalam metodologi 

penelitian populasi adalah merupakan objek penelitian. 

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat 

berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-

tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, 

kejadian, sesuatu hal, gejala atau berbentuk konsep yang 

menjadi objek penelitian.
27

 

Populasi dapat memberikan informasi atau data yang 

berguna bagi suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat yang terkena dampak kebijakan 

penertiban tempat tinggal pada lahan pemerintah sebanyak 150 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi.
28

 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

penelitian ini yaitu accidental sampling atau sampel 

aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai 

responden.
29

 

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi jika jumlah subyeknya besar (lebih dari 100 orang) 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
30

 

Karena populasi penelitian ini lebih dari 100, yaitu 120 

                                                           
27Jusuf Soewadji, Pengantar Metodelogi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), 129. 
28Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Skripsi Bisnis, Edisi 

Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77. 
29 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 85. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134  
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masyarkat yang terkena dampak Penggusuran, maka sampel 

ditetapkan sebesar 15% dari populasi yaitu 15% dari 120 

yaitu 18 yang dibulatkan menjadi 18 masyarakat terkena 

dampak dampak kebijakan penertiban tempat tinggal pada 

lahan pemerintah. 

 

6.  Prosedur Analisis Data 

Analisis data menurut Imam Gunawan adalah sebuah 

kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang 

ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data 

kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk 

dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan 

mudah.
31

 Berkaitan dengan hal ini, Miles dan Humberman 

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data kualitatif, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verifying.
32

 Adapun langkah-langkah 

yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

 Meredukasi berarti merangkum, memilih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
33

 Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data. Data hasil 

penelitian ini yang harus direduksi meliputi data hasil 

wawancara, dokumentasi, dan observasi yang peneliti 

lakukan pada masyarakat yang berisi tentang dampak 

                                                           
31 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015), h. 209 
32 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 210-211  
33 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.338.  
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kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di 

lahan milik pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Pasar Griya 

Sukarame Bandar Lampung.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Display data adalah langkah 

mengorganisasi data dalam satuan tatanan informasi yang 

padat atau kaya makna sehingga dengan mudah dibuat 

kesimpulan.
34

 Proses ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam mengkontruksi data ke dalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, selain itu memeriksa sejauh 

mana kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam 

menyajikan data selain dengan teks narative, juga dapat 

berupa grafik, matrik, dan chart. Dengan menyajikan data 

maka akan memudahkan pemahaman hasil wawancara dan 

hasil observasi yang peneliti lakukan pada masyarakat di 

dampak kebijakan penertiban tempat tinggal masyarakat di 

Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung.  

c. Conclusion drawing/verifying (Penarikan Kesimpulan) 

 Berdasarkan hasil analisis data, melalui langkah reduksi data 

dan display data, langkah terakhir adalah menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan 

yang dibuat.
35

 Penarikan simpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif 

objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.
36

  

Dari ketiga tahapan analisis di atas, penulis menggunakan 

teknik analisis data yang diawali dengan reduksi data, yaitu 

proses merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah itu data 

disajikan yang disebut display data, penyajian data ini dapat 

                                                           
34 Moh.  Ali dan Muh. Asrori, Loc. Cit., h. 289  
35 Ibid.  
36 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 212 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan lain-lain. Dengan mendisplay data maka akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Kemudian langkah terakhir yaitu melakukan 

verifikasi data atau penarikan kesimpulan dampak kebijakan 

penertiban tempat tinggal masyarakat miskin di lahan milik 

pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam di Pasar Griya Sukarame Bandar 

Lampung berdasarkan syarat indikator. 

 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data merupakan pembuktian 

bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa 

yang sesungguhnya ada di lapangan dan apakah penjelasan 

yang diberikan memang sesuai dengan yang sebenarnya ada. 

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik untuk 

mengetahui keabsahan data dengan mengadakan: 

a. Triangulasi  

Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang 

benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode 

ganda. Triangulasi digunakan untuk memantapkan 

konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan 

wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti 

wawancara dengan beberapa informan.
37

  

Adapun pada penelitian ini digunakan dua macam 

triangulasi, yakni: 

1) Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini, 

peneliti membandingkan hasil wawancara kepada satu 

orang masyarakat dengan satu orang di Pasar Griya 

Sukarame Bandar Lampung. 

2) Triangulasi Metode, dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data 

                                                           
37 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 219 
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untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya 

dapat juga dengan cara cek dan ricek. Pada penelitian 

ini, untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti 

menggunakan metode wawancara kepada satu orang 

masyarakat kemudian diuji kebenarannya melalui 

metode observasi kepada satu orang di Pasar Griya 

Sukarame Bandar Lampung dan juga dokumentasi yang 

peneliti kumpulkan selama di lapangan. 

 

I. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penertiban lahan milik 

pemerintah pada pasar griya 

sukarame 

Masyarakat terkena dampak 

sehingga ke hilangan tempat 

tinggal. 

Selain kehilangan tempat 

tinggal masyarakat juga 

kehilangan mata pencaharian 

Pemerintah menyediakan 

rusunawa sebagai bentuk 

ganti rugi kepada 

masyarakat. 

Dengan adanya penetiban 

lahan oleh pemerintah 

membuat masyarakat sulit 

beradaptasi dengan kondisi 

masyarakat setelah penertiban. 

Karena masyarakat sulit 

untuk memenuhi kebutuhan 

hidup maka kesejahteraan 

tidak dapat dicapai 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Kebijakan 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan 

dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. 

Adapun dari Carl Friedrich dalam Leo Agustino yang 

mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar 

berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

diamaksud.
38

 

Menurut Subarsono kebijakan merupakan apapun yang menjadi 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari 

definisi itu mengandung makna bahwa kebijakan itu dibuat oleh 

pemerintah bukan swasta, juga kebijakan publik menyangkut pilihan 

yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
39

 

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh 

Syafaruddin bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan 

dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat 

ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua 

bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. 

Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan 

organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima 

pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha 

mengejar tujuannya.
40

 

                                                           
38 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik,  (Bandung: CV. Alfabeta, 

(2006), h. 7 
39 A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 

2010). 2 
40 Heinz Weihrich and Haroid Koontz, Management A.Global Perspective 

Tent Edition (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123 
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Menurut Edi Suharto mengatakan bahwa ketika pemerintah 

membuat kebijakan, ketika itu pemerintah mengalokasikan nilai-nilai 

kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung nilai di 

dalamnya. Terdapat dua cara untuk memahami kebijakan, pertama 

mendekati suatu kebijakan (Policy) melalui substansinya yakni 

rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan berisi aturan-aturan yang 

hendak dicapai. Kedua, memahami kebijakan dari proses 

pelaksanaanya yang membeberkan kpada kita hasil dan dampak dari 

kebijakan tersebut, baik dampak yang bersifat sementara ataupun final. 

Pada dasarnya, makna kebijakan yang dimaksud oleh Faried Ali tidak 

jauh beda dengan pemahaman umum masyarakat tentang bentuk suatu 

kebijakan berupa pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh 

legislatif, yang selanjutnya fungsi pengaturan dan penataan yang 

diperankan oleh eksekutif, hingga pada pengguna anggaran Negara 

dan juga kegiatan apapun selama hal tersebut manjadikan masyarakat 

sebagai sasaranya.
41

 

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada 

tujuan yang di usulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin 

priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan 

yang mendorong, inisiatif tetatp dalam keterbatasan. Kebebasan 

tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi 

dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, 

kebijakan itu sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang 

mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua 

kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari 

tindakan menejer. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich 

mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir 

untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-
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batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk 

menuntut manager dalam memutuskan komitmen.
42

 

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai 

pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan 

komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang 

lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis 

dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan 

kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan 

perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai 

dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan 

mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program 

ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.
43

 

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah 

unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai 

tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut 

Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit 

pemerintah dengan lingkungannya.
44

 

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap 

tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih 

lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan 

mencakup lima tahapan, yaitu (1)mengidentifikasikan isu-isu 

kebijakan public, (2)mengembangkan proposal kebijakan public, 

(3)melakukan advokasi kebijakan public, (4)melaksanakan kebijakan 

public, (5)mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan 

menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari 

pilihan kolektif yang saling begantungan yang dilakukan oleh badan 

dan lembaga pemerintah.
45
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Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah 

keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan 

yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga. 

Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada 

beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasikan, 

yaitu : (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan 

masalah public, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, 

(3)fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4)adakalannya 

berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan 

untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan 

merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari 

tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para 

pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi 

pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas 

perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan 

demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan 

yang terjadi. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut di atas, dapat disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai 

rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada 

masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau 

maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk 

manajeman dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata 

lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 

 

B. Tahapan Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert 

adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai 

mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu dan juga 

menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit 

pemerintah dengan lingkungannya.
46

 

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap 
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tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih 

lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan 

mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasikan isu-isu 

kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) 

melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan 

publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan 

menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari 

pilihan kolektif yang saling begantungan yang dilakukan oleh badan 

dan lembaga pemerintah.
47

 

Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, 

dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-

tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Terdapat tahapan-

tahapan kebijakan publik yaitu: 

a. Tahap penyususan agenda, para pejabat yang dipilih dan 

diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya 

masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat 

masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumus kebijakan. 

b. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. 

Masalah-masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternative yang ada. Pada tahap ini masing-masing 

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah. 

c. Tahap implementasi kebijakan. Dari beberapa alternative 

kebijakan yang ditawarkan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumber daya finansial manusia. 

d. Tahap penilaian kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana melihat 

kebijakan yang dibuat.  

Pasar Griya Sukarame dihuni oleh 28 Kartu Keluarga dan 120 

jiwa sejak tahun 2000 berdasarkan hak suara penempatan pasar dari 

pemerintah Kota, yang distigmasi pejabat sublokal, pejabat tingkat 
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kecamatan, merupakan pemukiman kumuh. Dengan stigma-stigma 

tersebut untuk melancarkan pemebernaran publik bahwa pasar griya 

sukarame tersebut harus dihancurkan dan dialihfungsikan untuk 

digunakan sebagai perkantoran. Dalam hal ini pemerintah kota Bandar 

lampung Herman, HN menilai bahwa perkembangan pasar Griya 

Sukarame yang tidak meningkat, berlandaskan penilaian tersebut 

pemerintah kota Bandar lampung melakukan relokasi pasar dengan 

tujuan akan dibangun wilayah perkantoran kejaksaan negeri Bandar 

Lampung. 

 

C. Kemiskinan 

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang 

artinya tidak berharta-benda.
48

 Kemiskinan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. 

Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin 

yang berarti orang yang sangat kekurangan.
49

 Di dalam kamus lisanu 

al-„Arabi, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata faqir. Di sana 

dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan 

dengan kondisi faqir. Faqir berarti tidak memiliki apapun sedangkan 

miskin masih memiliki sebagian harta.
50

  

Kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi 

bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk 

dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, 

produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan 

hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan  

Kemiskinan menurut Shiraji adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh 

seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber 

daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau 

dari sisi ekonomi, sosial, psikologi, maupun dimensi spiritual.
51
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Menurut Cheyne O‟Brien dan Belgrave, teori-teori kemiskinan 

pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga 

berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan 

penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah 

Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki 

perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan 

maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah 

kemiskinan.
52

 

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasanya sumber daya 

manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun 

nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap 

rendahnya pendidikan informal. Ada lima karakteristik penduduk 

miskin yaitu: 

a. Tidak memilik faktor produksi sendiri 

b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset 

produksi dengan kekuatan sendiri. 

c. Tingkat pendidikan rendah.  

d. Tidak memiliki fasilitas 

e. Tidak memiliki ketrampilan atau pendidikan yang memadai.
53

 

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor 

internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak 

memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengolah sumber 

daya yang dimiliki, seperti ketrampilan yang tidak memadai, tingkat 

pendidikan yang minim. Kategori kemiskinan. 

Banyak cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan 

sebagai berikut: 

1) Kemiskinan absolut, kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi 

dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, papan, kesehatan 

dan pendidikan. 
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2) Kemiskinan relatif, kemiskinan relatif merupakan penghitungan 

kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan antar 

lapisan sosial.
54

  

Dilihat dari perspektif sosial, kemiskinan dimaknai sebagai 

kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung 

seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar 

produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan 

sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktorfaktor 

penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk 

memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. 

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat 

dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara 

individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan 

terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan 

dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki 

dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak 

untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas 

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak 

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok 

orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin 

bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, 

pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang 

rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh 

kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, 

teknologi, dan modal. 

Penggunaan tolok ukur yang berbeda-beda dalam menakar 

kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa 

saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan 

kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang 

termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang 

dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang 
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tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan dalam 

kelompok miskin.
55

 

Sajogyo membedakan standar perolehan beras bagi masyarakat 

pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, setiap penduduk masing-

masing membutuhkan 20 Kilogram beras per bulan. Sedangkan di 

perkotaan, setiap penduduk masingmasing membutuhkan 30 

Kilogram beras per bulan. Adanya standar minimum perolehan beras 

ini berarti setiap penduduk yang sudah terpenuhi kebutuhan 

minimumnya akan beras yakni 20 sampai dengan 30 Kilogram per 

bulan, tidak lagi dikatakan miskin.
56

 

Selain menggunakan tolok ukur terhadap kebutuhan akan beras, 

pemerintah Indonesia juga menggunakan tolok ukur berdasarkan 

tingkat pendapatan per waktu kerja dalam satu bulan. Batasan tingkat 

pendapatan per waktu kerja adalah Rp. 30.000,- per bulan atau lebih 

rendah. Seseorang yang berpenghasilan sekian atau kurang dari sekian 

dalam waktu satu bulan mereka tergolong miskin. 

Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara rinci mengenai tolok ukur 

yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut 

tergolong miskin atau tidak. Namun, secara garis besar dapat 

dipahami bahwa al-Qur‟an memberikan gelar miskin kepada 

seseorang yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi 

kebutuhan primer dalam kehidupannya. Tolok ukur ini lebih umum 

dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh beberapa 

tokoh di atas. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa setiap orang atau kelompok yang mempunyai potensi dan 

sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak 

lagi dikatakan miskin.
57

 

Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan dalam dua 

golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah keadaan seseorang 

dimana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Ia tidak mampu melakukan usaha apapun seperti cacat 
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dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah tetapi 

pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan 

dasarnya. Seperti yang tertuang dalam teori Oscar Lewis tokoh dari 

aliran teori marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah Culture of 

poverty. menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena 

adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada 

nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang 

ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak 

terjadi.
58

 

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu 

membahayakan akhlak, keluarga dan juga masyarakat. Kemiskinan 

akan menyebabkan kerukunan antar penduduk kaya dengan penduduk 

miskin berkurang. Masalah ini salah satu yang menyebabkan 

ketimpangan penduduk. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan 

seseorang masuk kedalam kekufuran. Menurut Manawy antara 

kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, 

karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. 

Kemiskinan akan menimbulkan iri dengki orang miskin dengan orang 

kaya, sedangkan iri dengki mampu melenyapkan kebaikan. 

Menurut Al Ghazali kemiskinan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan 

kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Hal tersebut 

juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan 

bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga 

kurangnya ketenangan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa 

umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan 

meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra 

berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan telah 

memberikan penekanan yang sama pada kedua kebutuhan spiritual 

dan duniawi.
59

 

Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep 

macheisme dari persia, India atau paham Rahbaniyah kaum Masehi 
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karena tidak ada satupun ayat Al Quran dan Hadist yang memuja 

kemiskinan. Hadist-hasist yang memuji zuhud bukan berarti setuju 

terhadap kemiskinan. Menurut Islam kekayaan adalah suatu nikmat 

dan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri oleh umat manusia, 

sebaliknya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihilangkan.
60

 

Dalam Al Quran Surat Ad Dhuha dijelaskan bahwa Allah SWT 

memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi yang artinya: Dan 

dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia 

memberikan kecukupan (Qs. Ad-Dhuha : 8). Kelompok masyarakat 

miskin yang berada pada tingkat paling rendah sering dianggap 

sebagai penyakit masyarakat yang paling buruk. Pada lingkungan 

masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrem banyak diminati dan 

semua perbuatan yang keji sering dihalalkan demi memenuhi 

keinginannya. Hal ini pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, 

orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena perasaan takut 

terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagian 

pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang. 

Memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu 

membahayakan hal-hal dibawah ini, yaitu: 

a. Kemiskinan Membahayakan Akidah  

Kemiskinan dapat membahayakan akidah terutama pada 

masyarakat miskin yang tinggal dilingkungan orang kaya yang 

aniaya.dalam keadaan ini kemiskinan dapat menebarkan benih-benih 

keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pembagian rezeki. 

Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat menimbulkan 

penyimpangan akidah.  

b. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral  

Selain membahayakan akidah, kemiskinan juga dapat 

membahayakan akhlak dan moral, apalagi bagi kaum duafa yang 

tinggal dilingkungan orang kaya yang tamak akan mendorong orang 

miskin untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum.  

c. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran  

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada sisi rohani dan akhlak 

saja, akan tetapi kemiskinan juga dapat mempengaruhi pikiran 
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seseorangApabila seseorang atau keluarga dalam keadaan miskin 

sedangkan mereka ingin hidup yang serba mewah maka pikiran-

pikiran buruk pasti terlintas dalam pikiran mereka untuk memperoleh 

kemewahan tersebut.  

d. Kemiskinan Membahayakan Keluarga  

Kemiskinan dapat mengancam keluarga, baik dalam segi 

pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi 

pembentukan keluarga, kemiskinan menjadi rintangan besar bagi 

seorang pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping 

dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kecukupan 

ekonomi. Karena faktor kemiskinan ekonomi juga sering 

menyebabkan timbulnya pertengkaran rumah tangga bahkan 

perceraian. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak 

pada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah. 

Jelaslah bahwa Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap 

perilaku manusia.  

e. Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilannya  

Selanjutnya, kemiskinan juga membahayakan keamanan dan 

kestabilan sosial. Seseorang masih bisa bertoleransi jika kemiskinan 

yang menimpanya disebabkan karena kurangnya penghasilan, akan 

tetapi lain halnya jika kemiskinan disebabkan karena adanya 

kesenjangan atau ketidak-merataan distribusi pendapatan, keserakahan 

golongan kaya, dan sikap berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat 

diatas penderitaanorang banyak. Kemiskinan semacam ini dapat 

memutuskan hubungan kasih sayang antar sesama masyarakat dan 

dapat menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat. 

Kemiskinan juga berbahaya terhadap kedaulatan, kebebasan, dan 

kemerdekaan suatu bangsa karena negara yang miskin pasti 

bergantung pada negara asing, dan suatu negara tidak akan bisa 

mensejahterakan masyarakat begitupun juga masyarakat tidak dapat 

mensejahterakan dirinya sendiri atau membela tanah airnya. 

 

D. Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata 

sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga 

diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan 
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yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di 

dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam 

arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari 

jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia 

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah 

maupun batiniah.
61

 

Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial 

dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan 

Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah 

Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan 

kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka 

mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial 

masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan 

social. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan 

tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, 

meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah 

keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia 
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yang meyakininya. Islam mengatur aktivitas kehidupan secara 

moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, melalui kaidah-

kaidah, prinsip, dan aturan spesifik dalam setiap detail kehidupan 

manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam 

terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat 

dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. 

Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan 

adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung 

terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah 

tujuan dari Maqashid al- syari‟ah.
62

 

Dalam filsafat ekonomi kapitalis tergambar prinsip laissez faire 

dan kekuasaan terselubung, kebebasan bagi individu diberikan seluas-

luasnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini 

memandang bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi tidak ikut campur 

dalam urusan bisnis manusia. Jika kita mengacu pada konsep segitiga 

(triangle) filsafat Tuhan-manusia-alam, filsafat ini pada akhirnya akan 

membawa manusia kepada kehidupan yang materialistis. Dari uraian 

di atas, dapat dilihat bahwa kedua macam filsafat tersebut ternyata 

telah menghasilkan ilmu ekonomi yang selain tidak dapat 

memecahkan permasalahan ekonomi secara utuh, tetapi juga tidak 

sanggup memecahkan permasalahan manusianya, karena manusia 

hanya dianggap sebagai hewan ekonomi (homo economicus).
63

 

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, 

sebuah ethical economy, sedangkan sistem ekonomi lain, baik 

kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (interest). 

Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (selfishness) dan 

sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (collectivisme). 

Dengan ekonomi bedasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu 

kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya 

menghendaki sebuah ethical economy tetapi tetap tanggap kepada 

kepentingan-kepentingan yang nyata. 

Islam merupakan agama yang rahmatan lil„alamin, dan tujuan 

utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahahan umat manusia, 
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baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqt 

menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu 

disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan 

makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-

Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada maslahah, di 

sanalah hukum Allah.”
64

 

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan 

ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat 

semkin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan 

masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi 

yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya 

kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), 

pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu 

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan 

kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani.
 65

  

Kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari pasar pada dasarnya 

mementingkan keuntungan pelaku ekonomi dari pasar tersebut.  

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan 

masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.  Ukuran tingkat kesejahteraan dapat 

dinilai dari kemampuan seseorang individu atau kelompok dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan 

material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang nantinya akan 

mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. 

Kemudian kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, 

keamanan dan ketentraman hidup. 

Kesejahteraan mencakup tiga konsepsi yaitu: 
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a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya 

kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. 

b. Intitusi, bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan 

sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan 

usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 

c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir 

untuk mencapai sejahtera. 

Ada beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan 

Pusar Statistik yaitu: 

a. Pendapatan 

b. Kondisi dan fasilitas tempat tinggal 

c. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 

d. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan.
66

 

Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator 

yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan 

keluarga,komposisi pengeluaran rumah tangga dengan 

membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-

pangan,tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan 

keluarga. 

Dalam istilah umum, sejahtera yaitu suatu keadaan yang menunjuk 

ke kondisi yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam 

keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan di 

dalam Kamus Bahasa Indonesia sejahtera diartikan dengan aman 

sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala gangguan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga Sejahtera di 

sebutkan bahwa, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah ,mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual maupun rmateriil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa,memiliki hubungan yang baik, sepemikiran ,selaras 

dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan. Untuk mendefinisikan kesejahteraan rumusan 

multidimensi harus digunakan, dan dimensi-dimensi tersebut meliputi 
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standar hidup material (pendapatan, konsumsi, kekayaan), kesehatan, 

pendidikan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, 

keadaan tempat tinggal serta fasilitas yang dimiliki, kesehatan anggota 

keluarga dan,tingkat pendidikan anggota keluarga. 

 

E. Kesejahteraan Masyarakat dalam Persepktif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah 

sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan 

umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur‟an dan 

AsSunnah. Hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya 

untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang 

merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam 

tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan 

dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang 

ditimbulkan bagi lingkungan. 

Ekonomi Islam adalah bagian integral dari Islam sehingga tidak 

bisa dipisahkan dengan bagian Islam yang lain, yaitu akidah, syari‟ah 

dan akhlaq. Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah 

ibadah dan dalam rangka mengabdi kepada Allah swt. Adapun sistem 

kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem 

yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-

nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi 

dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu 

masyarakat atau negara.
67

  

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat 

Islam itu sendiri, yakni terpenting dapat terpenuhinya kebutuhan 

pokok/ dharuriyat (maqasid al-shari‟ah)/ memelihara 5 hal, seperti : 

agama, jiwa, aql, keturunan, dan harta agar bisa merealisasikan tujuan 

manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat (falah), serta 

kehidupan yang baik dan terhormat (halalan toyyiban). Terkait hal ini, 
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peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak 

Ahmad Syakur dalam mengulas Peranan Paguyuban “Bina Mandiri 

Putra” dalam meningkatkan Kesejahteraan perspektif Ekonomi 

Islam.
68

 

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang 

bahwa bumi dengan segala seisinya merupakan amanah Allah kepada 

sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan 

bersama. Mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk 

melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang 

dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah, yang 

tujuannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia 

dengan hidup tenang, bahagia, tidak ada kerusakan dan kehidupan 

berjalan dengan tentram dan damai. Sedang kebahagiaan akhirat 

dengan masuk surga. Istilah umum yang banyak digunakan untuk 

menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-

spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai 

ajaran Islam adalah falah.
69

 

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat 

Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. 

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat 

(falah), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (al-hayah al-

tayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan 

Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian 

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan 

materialistik.
70

 

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas 

keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep 

kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam 

memandang kehidupan. 
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Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan 

memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan 

aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang 

seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, 

papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda 

yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan 

kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual 

mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), 

kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan 

tiadanya kejahatan anomi.
71

 

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan 

menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek 

ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah 

hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi:  

a. keniscayaan atau daruriyyat,  

b. kebutuhan atau hajiyyat, 

c. kelengakapan atau tahsiniyyat 

 

Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan 

manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan 

agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal 

(hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl). Kata “melindungi” mengandung 

arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara 

terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi 

ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya 

secara berkelanjutan.
72

 

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada 

penyediaan tingkatan Pertama  

a.Daruriyyat, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan 

perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa 
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kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu 

dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis.  

b.Kelompok kebutuhan Kedua (hajiyyat), yaitu terdiri dari semua 

kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, 

tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran 

dalam hidup.  

c.Kelompok Ketiga (tahsiniyyat), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan 

dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi 

hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.
73

 

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam 

Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan 

ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan 

sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial. Adapun 

kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat 

yaitu: 

a) Kesejahteraan holistik dan seimbang mencakup dimensi 

material maupun spiritual serta mencakup individu maupun 

sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian 

pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu 

saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan 

bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri 

dengan lingkungan sosialnya.  

b) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, manusia tidak hanya 

hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika 

kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di 

akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu 

kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum 

yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan 

hidup yang sejahtera secara materialspiritual pada kehidupan di 

dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah fala.
74
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Konsep Falah menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir 

kehidupan manusia yaitu falah di akhirat, sedangkan falah di dunia 

hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan 

di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang 

bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila 

terpenuhi kebutuhankebutuhan hidup manusia secara seimbang 

sehingga tercipta maslahah. Maslahah sebagai tujuan antara untuk 

mencapai falah. engan demikian definisi kesejahteraan dalam 

pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan 

dalam hidup.
75

 

Kesejahteraan terkait dengan pendapatan, pendapatan merupakan 

suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan 

meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi 

barang dan jasa. Pendapatan juga merupakan penghasilan yang timbul 

dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan 

sebutan yang berbeda, seperti penghasilan jasa, penjualan, penghasilan 

sewa dan lain-lain. 

Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh 

para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas 

jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. 

A.Abdurrahman menjelaskan pendapatan atau penghasilan/income 

adalah uang, barang-barang industri atau jasa yang diterima atau 

bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari 

pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan atau keduanya 

termasuk income itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, terkecuali 

penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari 

penjualan atau penukaran harta benda.
76

 

Dari beberapa uraian penjelasan diatas dapat diterangkan bahwa 

pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu atau 

lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang 

maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul 

dari usaha yang telah dilakukan. 

                                                           
75 Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina 

Grafika, 2004), hlm.79 
76 Ek A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan 

(Inggris-Indonesia), (Jakarta: Pradaya Paramita, 1990) Cet ke-4, hlm. 518-519 
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Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan 

yaitu : 

a. Gaji dan Upah  

Gaji dan Upah adalah imbalan yang diperoleh setelah seseorang 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam 

waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.  

b. Pendapatan dari usaha sendiri  

Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil 

produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayarkan dan 

usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga 

kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital 

milik sendiri dan semua biaya ini tidak diperhitungkan.  

c. Pendapatan dari usaha lain  

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan 

ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu 

pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti 

rumah, ternak, barang lain, bunga dari utang, sumbangan dari 

pihak lain dan pendapatan dari pensiun. 

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Jenis-jenis 

pendapatan menurut cara perolehannya yaitu:  

d. Pendapatan kotor Pendapatan kotor adalah pendapatan yang 

diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain.  

e. Pendapatan bersih Pendapatan bersih adalah pendapatan yang 

diperoleh setelah dikurangi pengeluaran dan biaya lain. 

Salah satu cara untuk mengetahui sumber pendapatan adalah 

dengan melihat sumber angka pendapatan nasional. Sumber angka 

pendapatan dapat dibagi kedalam beberapa sektor yaitu antara lain:  

a. Pertanian misalnya buah-buahan, susu sapi, perikanan dan lainnya  

b. Industri misalnya natik, keramik, garment, marmer dan lainnya  

c. Perdagangan misalnya ekspotir, importir, pedagang besar, dan 

pedagang eceran  

d. Pertambangan misalnya biji besi, gas bumi, minyak tanah, dan 

lainnya  

e. Pariwisata, seni dan budaya misalnya objek wisata dan hasil seni  
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f. Transportasi misalnya trevel, taxi, angkutan darat laut, angkutan 

laut, dan angkutan udara  

g. Telekomunikasi misalnya jasa telpon  

h. Jasa-jasa misalnya konsultasi hukum, perbengkelan dan restoran  

i. Jasa kontruksi misalnya kelistrikan jembatan dan kontraktor. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah 

sebagai berikut:  

a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan 

kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa 

diperoleh dari hasil kerja tersebut.  

b. Kecapakan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian 

yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.  

c. Motivasi Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah 

penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan untuk 

melakukan pekerjaan semakin besar pula penghasilan yang 

diperoleh.  

d. Keuletan bekerja, pengertian keuletan kerja dapat disamakan 

dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam 

tantangan. Apabila pada saat menghadapi kegagalan maka 

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah 

kesuksesan dan keberhasilan  

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha 

yang dilakukan seseorang sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya 

modal yang dipergunakan. 

Dalam Al-Qur‟an Allat SWT menganjurkan kita agar memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dengan mencari penghasilan berupa pendapatan 

yang tertuang dalam Al-Qur‟an pada surah Al-Jumuah (62):10 yang 

berbunyi: 

 

ِ َوٱۡذُكُسوْا  ةُ فَٱوتَِشُسوْا ِفي ٱۡۡلَۡزِض َوٱۡبتَُغىْا ِمه فَۡضِل ٱَّللَّ لَىَٰ فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ

َ َكثِ   (١١. )يٗسا لََّعلَُّكۡم تُۡفلُِحىَن ٱَّللَّ
 

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 
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Dari ayat diatas, dapat dikatakan bahwa umat islam jika telah 

selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT untuk 

berusaha atau bekerja agar memperoleh karuniaNya berupa 

penghasilan ataupun pendapatan, ilmu pengetahuan, harta benda, 

kesehatan dan lain-lain. Kemudian umat islam diperintahkan juga agar 

senantiasa mengingat Allat SWT didalam maupun diluar ibadah 

shalatnya dan selalu berikhtiar dengan giat berusaha untuk mencapai 

tujuan yang baik, mulia disisi Nya dan terhormat dipandang manusia 

dengan landasan nilai syariah islam. Sehingga nantinya dapat menjadi 

orang-orang yang beruntung didunia dan diakhirat. 

 

F. Solusi Ekonomi Islam 

 Ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak” 

yang sering dilihat dengan menggunakan perspektif jargon “ekonomi 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Secara singkat dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” adalah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala 

kecil, dan bukan kegitan ekonomi yang disukai oleh beerapa orang 

dengan perusahaan skala besar, walaupun pada hakikatnya adalah juga 

„rakyat‟ Indonesia. 

 Dari pengertian di atas, dapat diidentifikasikan bahwa 

karakteristik yang dimiliki ekonomi rakyat sangat beragam, 

tergantung dari jeni kegiatan yang dimaksud sebagaimana yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Informalitas  

Ketiadaan maupun kelemahan aturan yang ada atau 

ketidkmampua pemeritah untuk mengefektifkan peraturan yang ada 

seringkali merugikan pelaku usaha kecil, menjadi ruang yang 

membuat ekonomi rakyat bisa berkembang. 

b. Mobilitas  

Beberapa kebjakan pemerntah dapat secara dramatis 

mempengaruhi keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi masyarakat.  

c. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga  

Salah satu karakteristik lain adalah bahwa dam satu keluarga 

terutama yang berad pada strata bawah umumnya keluarga tersebut 
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mealui anggotanya terlibat pada lebih dari satu aktivitas ekonomi 

yang dapat digolongkan sebagai ekonomi rakyat. 

d. Kemandirian  

Pembangunan harus dikembangkn dengan berbasiskan ekonomi 

kemasyarakatan dengan tingkat kemandiian tinggi, kepercayaan diri 

dan memberanikan kesempatan yang setara pada ekonomi rakyat 

untuk berkembang, karena ekonomi rakyat diharapkan mampu 

mengambil peran yang lebih luas lagi bagi ekonomi Indonesia.  

 

 Dalam hal ini pemerintah dapat secara langsung mendukung 

pembangunan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang 

berpihak kepada masyarakat. Sehingga mampu untuk memperkuat 

daya tahan ekonomi rakyat, menanggulangi kemiskinan, 

desentralisasi, dan menghapus kesenjangan ekonomi serta sosial. 
77
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