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ABSTRAK 

 
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilatarbelakangi oleh terkait 

rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin karena 

tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian 

Pemerintah mengupayakan agar siswa dari kelompok miskin dapat terus 

bersekolah tanpa adanya hambatan dalam pemenuhan biaya sekolah dengan 

mengeluarkan suatu program yaitu BSM. Kebijakan ini berpijak pada 

peraturan presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

(1) Bagaimana jangkauan implementasi penerimaan program bantuan siswa 

miskin dimasa covid-19?; dan (2) Bagaimana jangkauan implementasi 

penerimaan program bantuan siswa miskin dimasa covid-19 dalam 

pandangan perspektif ekonomi Islam?. Sedangkan, tujuan penelitian 

implementasi ini adalah untuk mengetahui (1) Implementasi jangkauan 

implementasi penerimaan program bantuan siswa miskin dimasa covid-19 di 

SMA Negeri 2 Pringsewu; dan (2) Implementasi jangkauan implementasi 

penerimaan program bantuan siswa miskin dimasa covid-19 dalam 

pandangan perspektif ekonomi Islam di SMA Negeri 2 Pringsewu.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi 

jangkauan penerimaan progran BSM dimasa covid-19 di SMA Negeri 2 

Pringsewu sudah diberikan udah sesuai dengan kondisi siswa yang 

memperoleh BSM hanya saja jika meninjau dari kondisi siswa yang 

pekerjaan orang tuanya adalah buruh sekitar 19,18% atau sebanyak 172 siswa 

yang perlu diperhatikan oleh sekolah sedangkan yang memperoleh BSM 

hanya 88 siswa atau 9,8% sudah dapat bantuan meringankan siswa miskin 

untuk tetap dapat melajutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi terutama 

SMA walaupun masih 9,38% siswa dalam kategori kurang mampu belum 

mendapat bantuan secara keseluruhan, tetapi setidaknya 9,8% siswa yang 

memperoleh sudah sesuai dengan kondisi keadaan siswa; dan (2) 

Implementasi jangkauan penerimaan program bantuan siswa miskin dimasa 

covid-19 dalam pandangan perspektif ekonomi islam di SMA Negeri 2 

Pringsewu dijalankan sesuai prinsip ekonomi islam meliputi: tauhid, ‘adl, 

nubuwwah, khlaifah dan maad. Hanya pada bagian aspek ‘adl belum di 

implemnetasikan secara optimal. 

 

Kata Kunci: Implmentasi, Bantuan Siswa Miskin, Persepktif Ekonomi Islam  

 

 

 

 



 

iii 

 

ABSTRACT 

 

The Poor Student Assistance Program (BSM) is motivated by 

the low participation in education, especially for the poor, due to the 

high cost of education, both directly and indirectly. Then the 

Government seeks so that students from poor groups can continue to 

attend school without any obstacles in meeting school fees by issuing 

a program, namely BSM. This policy is based on presidential 

regulation (perpres) no. 15 of 2010 concerning the acceleration of 

poverty reduction. The formulation of the problem in this study is (1) 

How is the scope of implementation of acceptance of poor student 

assistance programs during the Covid-19 period?; and (2) What is the 

scope of the implementation of the acceptance of the poor student 

assistance program during the Covid-19 period from an Islamic 

economic perspective?. Meanwhile, the purpose of this 

implementation research is to find out (1) the implementation of the 

implementation reach of the poor student assistance program during 

the Covid-19 period at SMA Negeri 2 Pringsewu; and (2) 

Implementation of the implementation reach of poor student 

assistance programs during the covid-19 period from an Islamic 

economic perspective at SMA Negeri 2 Pringsewu. 

The research method used is a qualitative method with the 

types of data used are primary data and secondary data. Data 

collection techniques used are interviews, observation and 

documentation. The data analysis technique used is descriptive 

analysis. 

The results of the study can be concluded that (1) The 

implementation of the acceptance reach of the BSM program during 

the Covid-19 period at SMA Negeri 2 Pringsewu has been given in 

accordance with the conditions of students who receive BSM, only if 

you look at the condition of students whose parents work as laborers, 

around 19.18% or as many as 172 students who need to be considered 

by schools while those who received BSM only 88 students or 9.8% 

have been able to help relieve poor students to continue to be able to 

continue school to a higher level, especially high school although 

9.38% of students are in the poor category have not received 

assistance as a whole, but at least 9.8% of students who have received 

are in accordance with the conditions of the student's condition; and 

(2) Implementation of the acceptance reach of the poor student 

assistance program during the Covid-19 period from an Islamic 

economic perspective at SMA Negeri 2 Pringsewu carried out 

according to Islamic economic principles including: monotheism, 'adl, 



 

iv 

 

nubuwwah, khlaifah and maad. Only the aspect of 'adl has not been 

implemented optimally. 

 

Keywords: Implementation, Assistance for Poor Students, Islamic 

Economic Perspective 
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MOTTO 

 

                            

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,  

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

(Al-Maidah: 2) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul 

skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab 

judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam 

judul penelitian ini. Peneltian yang akan dilakukan ini adalah 

berjudul: Analisa Jangkauan Implementasi Penerimaan 

Program Bantuan Siswa Miskin Dimasa Covid-19 Dalam 

Pandangan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di SMA Negeri 2 

Pringsewu). Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan 

fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan 

sebagainya) dalam penguraian pokok persoalan atas bagian-

bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan 

antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan 

pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar 

dan data dengan nilai terkecil 

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap sempurna yang bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

                                                           
1  Peter Salim dan Yenni Salim. Kamus. BesarBahasa Indonesia (KBBI) 

(Jakarta: Direktorat Pembinaan, 2002) 



 

 
2 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2
 

4. Penerimaan adalah total pendapatan yang diterima oleh 

seseorang berupa uang dalam periode tertentu. 

5. Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari 

pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan 

secara langsung kepada siswa sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

6. Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 

setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui 

menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 

Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda 

dan gelaja umum infeksi COVID-19 antara lain gejala 

gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak 

napas. Masa inkubasi rata-rata 5- 6 hari dengan masa inkubasi 

terpanjang 14 hari.
3  

7. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat 

segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
4
 

8. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

                                                           
2  Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Grasindo, 

Jakarta, 2002), 70. 
3  Yurianto, Ahmad, Bambang Wibowo, K.P. Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), (M. I. Listiana Azizah, Adistikah 

Agmarina(ed.), 2020. 
4 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Seti, 2018), 249. 
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mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

Alquran dan Sunnah.
5
 

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul Analisa 

Jangkauan Implementasi Penerimaan Program Bantuan 

Siswa Miskin Dimasa Covid-19 Dalam Pandangan Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Di SMA Negeri 2 Pringsewu) adalah 

mengetahui implementasi jangkauan penerimaan program bantuan 

siswa miskin dimasa covid-19 dalam pandangan perspektif 

ekonomi Islam di SMA Negeri 2 Pringsewu. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga 

negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna 

meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.
6
 Oleh 

sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, 

agama, dan gender. Untuk mewujudkannya pemerintah 

mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan yang diarahkan pada tersedia dan ter jangkaunya 

layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di 

semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan, antara lain 

melalui strategi pemberian subsidi.
7
  

Pemberian subsidi atau bantuan kepada siswa merupakan 

salah satu kebi jakan penting yang menjadi penjaminan mutu 

(quality assurance) pendidikan, terutama menjamin pemberian 

akses pendidikan yang luas dan bermutu bagi semua kelompok 

                                                           
5  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), 19. 
6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945  
7  Kemendiknas.2020. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa.Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Diakses 21 April 2021, 21:29 WIB. 
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masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin, tinggal di 

daerah terpencil, daerah konflik, dan penyandang cacat. 

Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok 

masyarakat yang lemah secara ekonomi tersebut, dilakukan 

dengan cara menghilangkan hambatan biaya (cost barrier) 

pendidikan, serta terciptanya peluang dan kesempatan yang lebih 

besar bagi siswa untuk tetap terus bersekolah.
8
 

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian 

Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan 

PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US$3.911,7. Ekonomi 

Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 

2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, 

kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha 

Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara 

itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, 

Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan 

kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang 

dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 

14,71 persen. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan 

dan perdesaan Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta. 

Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 

25,14 juta. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin 

dibandingkan dengan Agustus 2019.
9

 Dudley Seers, seorang 

ekonom terkenal dan pernah memperoleh hadiah nobel 

sebagaimana dikutip Setyo Budiantoro menyatakan bahwa tolok 

                                                           
8  Ditjen Dikdasmem. 2010. Peraturan Dirjen Dikdasmen Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PPP/2004 Tanggal 11 November 2004 tentang Bentuk 

dan Spesifikasi Buku Laporan Perkembangan Anak Didik dan Buku Laporan Hasil 

Belajar Siswa. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas. Diakses 21 April 2021, 21:29 

WIB. 
9 https://www.bps.go.id/ diakses 21 Aprik, 21:30 WIB 

https://databoks.katadata.co.id/tags/demografi
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ukur pembangunan ada 3 hal, yaitu apa yang terjadi dengan 

kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
10

 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
11

 Kemiskinan 

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, 

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan 

jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.
12

 Adanya 

perbedaan penghidupan dan kehidupan antara seseorang atau satu 

kelompok dengan orang atau kelompok lain, sesungguhnya 

merupakan suatu sunnatullah (aturan Allah) yang bersifat pasti 

dan tetap, kapan dan dimanapun. Kaya dan miskin akan selalu ada, 

sama halnya seperti adanya siang dan malam, sehat dan sakit, tua 

dan muda serta lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Q.S 

Al-Jumu‘ah [62] ayat 10 sebagai berikut: 

                       

                 

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah 

kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu‘ah 

[62]: 10).  

                                                           
10 Setyo Budiantoro. 2014. Pertumbuhan Tanpa Pembangunan. Artikel pada 

harian Kompas, 12 Februari 2014, tersedia di https://www.kompas.com/ dan diakses 

21 April 2021, 21:40 WIB 
11  Meinny Kolibu, Vekie A. Rumate dan Daisy S.M. Engka. Pengaruh 

Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. (Sulawesi Utara, 

Universitas Sam Ratulangu: 2015). 2.  
12  Edyson susanto, Eny Rochaida dan Yana Ulfah. Pengaruh Inflasi dan 

Pendidikan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. Magister Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda. Volume 13 (1), 

2017, 19 -27. 

https://www.kompas.com/
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Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus 

sekolah atau drop out. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya 

pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya 

langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, 

pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung 

meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-

lain. Besarnya biaya pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali lipat dari biaya jenjang 

pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh 

pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, 

terutama ditandai dengan banyak siswa putus sekolah dan angka 

tidak melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah.  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi 

Lampung mencatat bahwa 4.063 siswa sepanjang tahun 2021 yang 

putus sekolah. Angka Putus Sekolah (APS) diantaranya karena 

dampak pandemi Covid-19 yang merupakan dampak ekonomi. 

Siswa yang putus sekolah dikarenakan siswa memilih untuk 

mencari pekerjaan dibanding melanjutkan pendidikan lebih tinggi 

yang tujuan mencari uang untuk membantu orangtuanya. Hasil 

analisis Disdikbud menunjukkan bahwa persentasi APS dari tahun 

2020  ke tahun 2021 menigkat 23%. Sebanyak 4.063 siswa yang 

putus sekolah tersebar di 15 kabupaten yang ada di provinsi 

Lampung. Jumlah APS terbanyak urutan pertama di Kabupaten 

Lampung Selatan sebanyak 498 siswa,  urutan kedua di 

Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 456 siswa dan urutan 

ketiga di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 436 siswa.  

Sedangkan, APS terendah di kabupaten Metro sebanyak 39 siswa 

dan APS di Kabupaten Pringsewu menunjukkan urutan ke tiga 

belas.
13

  

 

 

                                                           
13  Disdikbud. Angka Putus Sekolah Jenjang SMA di Lampung, 2021, 

TrimbunLampung.co.id., https://lampung.tribunnews.com/2021/10/21/angka-putus-

sekolah-jenjang-sma-di-lampung-capai-4063-orang# 
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Secara lebih rinci sebaran APS siswa SMA di Provinsi 

Lampung disajikan tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Sebaran APS Siswa SMA di Provinsi Lampung 

No Kabupaten/ Kota Jumlah 

1 Lampung Barat 227 

2 Lampung Selatan 498 

3 Lampung Tengah 456 

4 Lampung Timur 436 

5 Lampung Utara 170 

6 Mesuji 283 

7 Pesawaran 262 

8 Pesisir Barat 256 

9 Pringsewu  115 

10 Tanggamus 329 

11 Tulang Bawang 233 

12 Tulang Bawang Barat 112 

13 Way Kanan 295 

14 Bandar Lampung 352 

15 Metro 39 

Jumlah 4.063 

  Sumber : Disdikbud, 2021 

 

Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan 

mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui Program 

Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang diberikan kepada siswa SMA 

Negeri dan Swasta dari keluarga yang kurang mampu di seluruh 

Indonesia, dan disalurkan setiap tahun. Maksud pemberian 

program BSM adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

keluarga miskin akan layanan pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan. Untuk tahun 2013, satuan biaya BSM per siswa per 
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tahun meningkat menjadi Rp. 1.000.000 dari sebelumnya Rp. 

780.000. Total alokasi anggaran BSM sebesar Rp. 561,8 milyar 

akan didistribusikan kepada 561.832 siswa SMA. Sasaran BSM 

meliputi 561.832 siswa SMA dengan total alokasi dana sebesar 

Rp. 561.832.000.000. Biaya satuan Rp 1.000.000 per siswa per 

tahun atau Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester.
14

  

Berkaitan dengan warga miskin tentang kaitan dengan 

pendidikan. Terkait pernyataan siswa bahwa setiap peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biaya pendidikan 

bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayayai 

pendidikan. Dengan mengacu pernyataan di atas menunjukkan 

kewajiban pemerintah agar memberikan BSM dengan sasaran 

program adalah siswa di jenjang pendidikan dasar dari keluarga 

miskin. Kebijakan yang salah, yang tidak berpihak kepada 

masyarakat miskin akan selalu berdampak pada intervensí 

pemerintah yang berkuasa dan mereka selalu tergantung, atau 

menurut teori ketergantungan justru memang mereka dibuat 

tergantung. Dengan kata lain masyarakat miskin selalu menjadi 

akses bagi para penguasa dengan segala derivasinya. Lebih dari 

itu, masyarakat miskin menjadi lahan subur bagi calon penguasa 

atau pengusaha sebagai bentuk saling tolong menolong demi 

keberlangsungan hidup mereka. Hal tersebut sessuai denga ayat 

Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

…                          

    

 ―… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.‖. (Q.S. Al-Maidah 

[5]: 2) 

 

                                                           
14 Kemendikbud. Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM). (Sekolah 

Menengah Atas. Jakarta, 2020), 2-3. 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang sikap saling tolong 

menolong. Surat tersebut menjelaskan bahwa perilaku tolong 

menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan 

akhirat. Selain itu, ayat tersebut menegaskan bahwa sikap saling 

tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong 

dalam kebaikan dan ketakwaan dan tolong-menolong dalam hal 

kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. 

Program pemberian subsidi kepada siswa miskin semakin 

ditingkatkan, baik dari segi jumlah penerima maupun besaran 

dana persiswa. Kebijakan ini ditempuh sebagai quality assurance, 

terutama untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah, mampu 

melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bahkan 

dengan prestasi yang tinggi. Pelaksanaan program subsidi siswa 

dapat dinilai berhasil manakala program tersebut mencapai 

sasaran serta berdampak positif sebagaimana direncanakan, yakni 

terwujudnya kebijakan pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan yang bermutu, agar siswa mampu menyelesaikan 

pendidikan dan berpeluang melanjutkan pendidikan.  

Melalui pemberian BSM yang lebih luas dengan jumlah yang 

lebih besar, maka akan ada banyak siswa yang melanjutkan 

pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat 

memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pemberian 

BSM yang diperluas dan diperbesar diharpkan dapat mengurangi 

jumlah siswa dari keluarga/masyarakat miskin yang putus sekolah. 

Pemberian BSM disalurkan langsung oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA 

kepada setiap SMA Negeri di Indonesia. Namun dalam 

pelaksanaannya, program ini ternyata memiliki beberapa 

permasalahan.  

Berdasarkan informasi hasil pra-survei di SMA Negeri 2 

pringsewu diketahui bahwa penerapan BSM masih mengalami 

beberapa masalah, diantaranya pembagian kartu BSM masih 

belum terbagi dengan tepat. Banyak siswa yang seharusnya 

mendapatkan BSM tidak dapat memperoleh BSM tersebut 
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dikarenakan status pekerjaan orangtua yang merupakan PNS, 

padahal jika dilihat dari keadaan ekonomi, keluarga tersebut 

merupakan keluarga miskin yang memiliki banyak anak yang 

menjadi tanggungan. Oleh Karena itu, kajian penelitian ini akan 

meninjau terkait jangkauan penerimaan program bantuan siswa 

miskin dimasa pandemi covid-19 dalam pandangan perspektif 

ekonomi Islam di SMA Negeri 2 Pringsewu, menarik penulis 

untuk menyusun penelitian yang berjudul: Analisa Jangkauan 

Implementasi Penerimaan Program Bantuan Siswa Miskin 

Dimasa Covid-19 Dalam Pandangan Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Pringsewu). 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Pringsewu. 

Denga sub foKus dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa 

jangkauan implementasi penerimaan program bantuan siswa 

miskin dimasa covid-19 dalam padangan perspektif konomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah  

1. Bagaimana jangkauan implementasi penerimaan program 

bantuan siswa miskin dimasa covid-19? 

2. Bagaimana jangkauan implementasi penerimaan program 

bantuan siswa miskin dimasa covid-19 dalam pandangan 

perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

1. Implementasi jangkauan implementasi penerimaan program 

bantuan siswa miskin dimasa covid-19 di SMA Negeri 2 

Pringsewu. 
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2. Implementasi jangkauan implementasi penerimaan program 

bantuan siswa miskin dimasa covid-19 dalam pandangan 

perspektif ekonomi Islam di SMA Negeri 2 Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca di 

fakultas ekonomi dan bisnis Islam.  

b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan 

pengembangan teori-teori kebijakan pendidikan dalam hal 

BSM dimasa covid-19 di sekolah.  

c. Memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai BSM. 

2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi Guru di sekolah  

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman guru sebagai pemahaman mengenai masalah 

yang terjadi dalam pelaksanaan BSM yang ada di sekolah.  

b. Bagi Sekolah  

Bagi pihak sekolah untuk dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

pelaksanaan program BSM di sekolah. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman tentang program BSM, agar masyarakat 

dapat lebih memahami tujuan dalam pelaksanaan program 

BSM. 

d. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mendapat 

informasi baru mengenai pengetahuan tentang 

pelaksanaan program BSM, sehingga dapat memberikan 

masukan dan pembekalan untuk proses ke depan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan 

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian penelitian terdahulu 

dapat bersumber dari penelitian nasional dan penelitian 

internasional dalam bentuk artikel jurnal penelitian sebagai 

sumber yang relevan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

dari jurnal nasional sebagai berikut: 

1. Carly Erfly Fernando Maun (2020) dengan judul Efektivitas 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin 

Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan 

Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan studi 

kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas 

program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan 

sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar 

masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat tersebut. 

2. Winda Sifianty, Margaretha Suryaningsih dan Aufarul Marom 

(2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Program 

Bantuan siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP di Kota Semarang 

(Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang). Peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Kebijakan Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) di SMP 27 Semarang sudah dapat membantu siswa 

untuk dapat melanjutkan pendidikannya, meskipun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti 

kurangnya sosialisasi, jumlah personil yang masih terbatas 

serta pengawasan yang belum optimal. 

3. Vemy Prastiti (2016) dengan judul Persepsi Orang Tua Dan 

Siswa Miskin Terhadap Pemberian Beasiswa Siswa Miskin 

(BSM) Di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Jenis penelitian 

kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap Program 

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 2 Yogyakarta 

sangat positif dan mendukung keberadaan BSM. Persepsi 
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siswa terhadap Program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) di 

SMP Negeri 2 Yogyakarta sangat baik dan positif. 

4. Rosina Sinulingga (2014) dengan judul Implementasi Program 

Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri Di Kota 

Binjai. Jenis penelitian kualitatif dengan  metode studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa 

miskin (BSM-SMA Negeri) di Kota Binjai merupakan suatu 

program pemberian bantuan dana untuk siswa miskin untuk 

memperoleh akses pendidikan, dana bantuan ini berasal dari 

dana APBN. 

5. Putri Anugraheni (2011) dengan judul Dinamika 

Implementasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di 

SMP N 8 Yogyakarta. Jenis penelitian kualitatif dengan 

metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan JPD di SMP N 8 Yogyakarta sudah 

berjalan baik. 

6. Dimas Kamarullah Dwi Novianto Kusuma, Universitas 

Negeri Malang (2009) dengan judul Pengaruh pemanfaatan 

dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) terhadap 

motivasi dan prestasi belajar siswa jurusan Akuntansi di SMK 

BM Ardjuna 2 Malang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode regresi 

sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

pemanfaatan dana BKSM berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar siswa‘ (2) Pemanfaatan dana BKSM 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa; (3) 

Motivasi belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar; dan (4) Pemanfaatan dana BKSM berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa melalui motivasi belajar siswa. 

 

Sedangkan, penelitian yang sudah dilakukan dari jurnal 

internasional sebagai berikut: 

1. Rahmad Hakim1, Muslikhati, dan Fitrian Aprilianto (2020) 

dengan judul Islamic Economics Ethics Perspective on 



 

 
14 

Economic Development in the Time of Coronavirus Disease 

(Covid-19). Jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam Etika 

ekonomi dalam pembangunan ekonomi menekankan pada 

peran individu (masyarakat) dan lembaga (pemerintah) secara 

aktif. 

2. Sa‘diyah El Adawiyah (2020) dengan judul Poor Students At 

Private Schools In East Jakarta (Siswa Miskin Di Sekolah 

Swasta Di Jakarta Timur). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sekolah swasta menilai dana 

BOS di sekolah swasta belum mampu memenuhi semua 

kebutuhan operasional sekolah, sehingga kontribusi dana 

BOS hanya mampu membantu mengurangi pungutan sekolah. 

3. Rosinta Hotmaida Febrianti Purba (2018) dengan judul 

Impact Evaluation of Indonesia Conditional Cash Transfer 

Program (BSM) on Student Achievement. Metode analisis 

yang digunakan adalah Propensity Score Matching, jadi rata-

rata perlakuan efek dari kebijakan BSM dapat diperoleh. 

Analisis menunjukkan Siswa yang menerima bantuan 

program BSM mendapatkan ujian yang lebih tinggi skor 5,6 

persen dibandingkan siswa yang tidak menerima program. 

Berdasarkan analisis, makalah ini menyimpulkan bahwa 

program harus dipertahankan dan efisiensi penargetan perlu 

ditingkatkan karena program memiliki berpengaruh berarti 

bagi rumah tangga berpendapatan rendah dalam hal 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

4. Xiaobing WANG, Chengfang LIU, Linxiu ZHANG, Ai YUE, 

Yaojiang SHI, James CHU dan Scott ROZELLE (2013) 

dengan judul Does financial aid help poor students succeed 

in college? (Apakah bantuan keuangan membantu siswa 

miskin berhasil di perguruan tinggi?). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan studi 

kasus. Hal ini menunjukkan bahwa siswa control (mereka 
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yang tidak menerima beasiswa penuh dari proyek) masih 

dapat mengakses tingkat bantuan keuangan yang sebanding. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus 

pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, 

penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat 

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih 

komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan 

humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia 

merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari 

perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal 

individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan dan latar 

belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Riset 

dalam penelitian menggunakan pemeriksaan longitudinal yang 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 

sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, 

analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, 

akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa 

sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.  

2. Jenis Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. (1) Data primer merupakan data yang diambil dari 

sumber pertama atau utama di lapangan. Data primernya 

adalah tentang siswa yang tidak menerima BSM dan siswa 

yang menerma BSM. Sedangkan (2) Data sekunder adalah 

data yang di ambil dari sumber kedua atau berbagai sumber 

guna melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang 

dipilih dalam penelitian untuk dilakukan wawancara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
15

 Adapun 

data sekunder yakni peneliti melakukan observasi atau 

wawancara terhadap kepala sekolah, waka kesiswaan, komite 

sekolah, siswa dan orang tua siswa yang memperoleh program 

BSM. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a. Observasi  

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, 

kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
16

 

Observasi dapat digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar 

diperoleh dengan metode lain. Pengumpulan data dan 

informasi melalui observasi langsung dan wawancara 

tidak tersturtur dengan waktu menyesuaikan dengan 

informa.
17

 Peneliti memfokuskan penelitian dengan 

menggunakan observasi tak terstruktur, yaitu dilakukan 

dengan meninjau suatu permasalan yang belum jelas 

masalahnya, dimana akan berkembang sesuai dengan 

observasi yang dilakukan.
18

 Sehingga peneliti 

memperoleh situasi sosial dan memahami kegiatan terkait 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil 

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif 

dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), 400 
16 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2018), 38 
17 Rosady Ruslan, Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2018), 39 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif 

dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), 414 
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pengamatan/ penelitian kemudian di catat pada lembar 

penelitian.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung 

antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan.
19

 Wawancara juga dapat diartikan 

sebagai tanyajawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara juga disebut interview, yaitu 

pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistemastis dan berdasrkan pada tujuan 

pendidikan.
20

 Pewawancara disebut dengan intervieuwer, 

sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan 

interview.
21

 Alasan peneliti mengambil teknik wawancara 

yaitu agar peneliti dapat menggali informasi dari 

narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara terhadap dua pihak, (1) pihak 

pengelola yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan dan Ketua Komite Sekolah. (2) pihak 

penerima bantuan siswa miskin berjumlah sembilan siswa 

berdasarkan persentase penerimaa program BSM 

mewakili tingkat kelas X, XI dan XII.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, 

surat kabar, majalah dan sebagainya.
22

 Teknik 

                                                           
19 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalan Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 39 
20 Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 

102. 
21 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

58 
22 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 

106 
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dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

menelusuri data historis.
23

 Alasan peneliti mengambil 

teknik dokumen adalah dengan dokumentasi ini dapat 

menjadikan bukti yang akurat untuk suatu penelitian tanpa 

adanya ilegal data dari suatu penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

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

memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
24

 Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang dipakai adalah Deskriptif. Analisis 

Deskriptif  adalah pemaparan atau penggambaran dengan 

kata-kata secara jelas dan terperinci. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data di gunakan untuk mengetahui 

kevalidan data yang di peroleh. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:  

a. Perpanjangan keikutsertaan.  

Peneliti harus hadir dalam membantu untuk memahami 

semua data yang dihimpun dalam penelitian. 

b. Ketekunan pengamatan 

Memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan 

penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan 

dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah 

suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan 

kemampuan panca indra, namun juga menggunakan 

                                                           
23 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 

124 
24  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019), 244 
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semua panca indra termasuk adalah pendengaran, 

perasaan, dan insting peneliti. Meningkatkan ketekunan 

pengamatan di lapangan maka derajat keabsahan data 

telah di tingkatkan pula.  

c. Trianggulasi  

Teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.
25

 Trianggulasi yang penelitian lakukan 

dengan cara berikut: 

a. Membandingkan hasil wawancara siswa yang 

menerima BSM yang didapat dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan data dengan 

data hasil wawancara siswa yang menerima BSM. 

c. Membandingkan informasi dari keluarga dan guru 

dengan siswa yang menerima BSM. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul ―Analisa 

Jangkauan Implementasi Penerimaan Program Bantuan Siswa Miskin 

Dimasa Covid-19 Dalam Pandangan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di 

SMA Negeri 2 Pringsewu)‖ berisi tentang keseluruhan penelitian yang 

terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. 

Mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi isi maka sisteatika 

penulisan daan penelitian ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019),  330. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini teori yang digunakan sesuai dengan penjelasan judul 

penelitian yang ditentukan, landasan teori dalam penelitian ini 

meliputi konsep implementasi, program pengentasan kemiskinan, 

bantuan siswa miskin, prinsip-prinsip ekonomi islam, dan konsep 

kemiskinan. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penelitian dan 

penyajian data serta fakta penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bagian ini berisi uraian yang berkaiatan dengan analisis data 

penelitian dan temuan penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini beirisi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian 

yang dilakukan  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.
26

 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga berarti perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana yang efektif.
27

 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap 

yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.
28

Menurut 

Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan 

sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan 

dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika 

pemahaman ini diarahkan pada fokus dan fokus (perubahan) 

dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan 

Van Meter dan Van Horn, bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) 

pemerintah dan swasta baik secara individu maupun 

                                                           
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam http://kbbi.kemdikbud.go.id, 

diakses pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 21.20 WIB 
27 Tri Setiani, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Skripsi: 

Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, tahun 2014, 10 
28 Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: ...., 1. 
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kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Lane, 

implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan 

tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.
29

 

Jika melihat konsep implementasi dari sudut pandang teori 

siklikal (cyclical theory), maka implementasi itu akan 

diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung 

dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal 

berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-

bentuk produk hokum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan 

demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan 

menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan sesudah 

diberlakukannya undang undang atau ketentuan perundangan. 

Dalam arti luas, implementasi dianggap sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang 

telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama di antara beragam pemangku 

kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara 

sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna 

menerapkan kebijakan ke arah yang dikehendaki.
30

 

Kamus Webster, secara lexicografis merumuskan bahwa 

istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to 

provide the means for carrying out (menyediakan saran untuk 

melaksanakan sesuatu), to give practical effect to 

(menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Menurut 

pendapat ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Sedangkan, 

implementasi yaitu ―Memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni 

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

                                                           
29 Ibid., 2. 
30 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan 

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 

cetakan I, 133. 
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disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik 

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau 

kejadian-kejadian.‖
31

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

tindakan nyata setelah dirumuskannya suatu program. 

Tindakan nyata ini bukan hanya sekedar aktivitas, namun 

lebih kepada kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. 

 

2. Proses Implementasi Kebijakan 

Implementasi sebuah program khususnya yang melibatkan 

banyak organisasi/ instansi pemerintah, maka proses 

implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, 

yaitu: 

a. Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (the center/ 

pusat)  

Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka fokus analisis 

implementasi kebijakan itu mencakup usaha-usaha yang 

dilakukan oleh pejabat pejabat atasan atau lembaga di 

tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga 

atau pejabat tingkat daerah, dalam upaya mereka 

memberikan pelayanan atau mengubah perilaku 

masyarakat/kelompok sasaran dari program yang 

bersangkutan. Apabila ternyata program tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan 

upaya penyesuaian terhadap program tersebut atau 

pengenaan sanksi hukum tertentu pada pejabat yang 

bertanggungjawab, jika perlu kebijakan itu sendiri 

dirumuskan kembali. Kendatipun demikian, perhatian 

utama dari pusat ini biasanya berkenaan dengan masalah, 

pertama, sejauh mana tujuan atau sasaran resmi kebijakan 

telah tercapai, kedua apa alasan yang menyebabkan tujuan 

tertentu tercapai atau tidak. 

                                                           
31 Ibid., 135-136 
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b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (the periphery) 

Dari sudut pandang ini, implementasi terfokus pada 

tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di 

lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang 

terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha 

pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya 

suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.
32

 

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan 

kepada siapa program itu ditujukan, yakni Kelompok 

Sasaran (target group) 

Kelompok sasaran lebih memusatkan perhatiannnya pada 

permasalahan apakah pelayanan/ jasa yang telah diberikan 

pemerintah tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, 

benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka 

panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk 

pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap 

persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi 

para pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan 

memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik 

politik (political feedback) dan peka terhadap asumsi-

asumsi keperilakuan (behavioral assumptions) yang 

mendasari penyusunan setiap program.
33

Akhirnya, pada 

tingkatan abstraksi tertinggi, hasil implementasi 

menyiratkan bahwa telah terjadi semacam perubahan 

terukur mengenai masalah luas yang merupakan tujuan 

program, hukum publik dan keputusan hukum.
34

 

 

3. Teori Implementasi 

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan 

preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara 

sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu 

                                                           
32 Ibid., 131 
33 Ibid., 132 
34 Ibid., 143 
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dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan 

tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan-

hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Berbagai 

teori yang dikemukakan dalam kajian teori disini merupakan 

sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dituliskan di muka dan sebagai landasan untuk melakukan 

analisis dalam penelitian ini. Teori implementasi yang 

digunakan adalah Teori George Edward III. Teori George 

Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 

birokrasi.
35

 

a. Komunikasi  

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian 

informasi komunikator kepada komunikan. Informasi 

mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada 

pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat 

mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan 

lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga 

tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan 

yang diharapakan. Komunikasi kebijakan memiliki 

beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi 

(trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi 

(consistency). 1) Dimensi transmisi menghendaki agar 

kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan 

kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan 

pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) 

menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada 

pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan 

secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa 

yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari 

                                                           
35 Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington 

DC: Congressional Quarterly Press. 
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kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan 

mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta 

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut 

secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi 

(consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil 

tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana 

kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang 

berkepentingan.
36

 

b. Sumberdaya  

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting 

dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut 

meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan 

sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
37

  

1) Sumberdaya Manusia  

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel 

yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan. Probably the most essential resources in 

implementing policy is staff (mungkin sumber daya 

yang paling penting dalam mengimplementasikan 

kebijakan adalah staf). Selanjutnya, Edward III 

menambahkan no matter how clear and consistent 

implementation order are and no matter accurately 

they are transmitted, if personnel responsible for 

carrying out policies lack the resources to do an 

effective job, implementing will not effective (tidak 

peduli seberapa jelas dan konsisten urutan 

implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka 

ditransmisikan, jika personel yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber 

daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, 

implementasi tidak akan efektif). 

 

                                                           
36 Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik. (Malang: Bayumedia, 2010). 97. 
37 Op.Cit., 98-103 
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2) Sumberdaya Anggaran  

Budgetary limitation, and citizen opposition limit the 

acquisition of adequate facilities. This is turn limit the 

quality of service that implementor can be provide to 

public (Keterbatasan anggaran, dan oposisi warga 

membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini 

pada gilirannya membatasi kualitas pelayanan yang 

dapat diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat). 

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan 

kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada 

masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo 

menyatakan bahwa ―new towns studies suggest that the 

limited supply of federal incentives was a major 

contributor to the failure of the program (studi kota 

baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif 

federal merupakan kontributor utama kegagalan 

program). Terbatasnya insentif yang diberikan kepada 

implementor merupakan penyebab utama gagalnya 

pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya 

anggaran akan mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa 

dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran 

menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. 

3) Sumberdaya Peralatan  

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu 

kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana 

yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan 

pelayanan dalam implementasi kebijakan. Physical 

facilities may also be critical resources in 

implementation. An implementor may have sufficient 

staff, may understand what he supposed to do, may 

have authority to exercise his task, but without the 

necessary building, equipment, supplies and even 

green space implementation will not succeed (Fasilitas 
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fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam 

implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki 

staf yang cukup, mungkin mengerti apa yang 

seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, 

peralatan, perlengkapan dan bahkan implementasi 

ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil). 

4) Sumberdaya Kewenangan  

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan 

(authority) yang cukup untuk membuat keputusan 

sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan 

mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu 

kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika 

mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan 

untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. 

Oleh karena itu, Pelaku utama kebijakan harus diberi 

wewenang yang cukup untuk membuat keputusan 

sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi 

kewenangannya.  

c. Disposisi  

Pengertian disposisi adalah kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para perlaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh 

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil 

secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) 

tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan 

tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor 
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yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam 

implementasi kebijakan terdiri dari:
 38

 

1) Pengangkatan birokrasi.  

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap 

implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak 

melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 

pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana 

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih 

khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 

2) Insentif 

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan 

untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana 

kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada 

dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan 

dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para 

pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah 

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan 

pribadi atau organisasi. 

d. Struktur birokrasi  

Enam karakteristik birokrasi, yaitu: 1) Birokrasi 

diciptakan sebagai instrumen dalam menangani 

keperluan-keperluan publik (public affair). 2) Birokrasi 

merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 

kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi 

mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi 
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birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan 

luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang 

tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang 

mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak 

dalam kendali penuh dari pihak luar.
 39

  

Meskipun sumber-sumber untuk implementasi suatu 

kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) 

mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta 

mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun 

implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif 

karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur 

birokasi mencangkup aspek-aspek seperti struktur 

birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-

unit organnisasi dan sebagainya. Terdapat dua 

karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard 

Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP 

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan 

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan 

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 

luas. Jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut 

mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, 

pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan 

tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya 

hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang 

lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi 

kebjakan. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala 

bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan.   

Dengan begitu, semakin besar kebijakan 

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim 

dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas 

SOP menghambat implementasi bahwa fragmentasi 

merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 
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kepada beberapa badan yang berbeda sehingga 

memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang 

terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, 

karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat 

besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, 

semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. 

 

B. Program Pengentasan Kemiskinan  

1. Peraturan Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan 

Berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 15 tahun 2010 

tentang percepatan penganggulan kemiskinan meliputi: (a) 

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan 

pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam 

rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga 

negara secara layak melalui pembangunan inklusif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan 

yang bermartabat; (b) bahwa dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah 

koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan 

perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan; (c). bahwa untuk melakukan percepatan 

penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman 

yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan 

keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta 

efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan 

di tingkat nasional yang menangani penanggulangan 

kemiskinan. Pada pasal 1 di pertegas bahwa program 

penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
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pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program 

lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
40 

Peran pemerintah dalam upaya mengatasi masalah 

kemiskinan adalah dengan membuat program-program 

pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan 

yang dibuat pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai 

dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di 

manapun, termasuk Indonesia yang diantaranya ditandai 

dengan berjalannya: 

a. Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan 

bertanggung gugat kepada publik. 

b. Kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif. 

c. Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap terhadap 

aspirasi masyarakat. 

d. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati 

dan dilaksanakan secara konsisten dan adil. 

e. Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara 

tegas tanpa pandang bulu. 

f. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia serta hakhak dan kepentingan masyarakat, adat 

dan kelompok masyarakat rentan.
41

 

Meningkatkan koordinasi dalam kaitannya dengan 

penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 

tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam 

                                                           
40  Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penganggulan Kemiskinan 
41  Just Agriculture, ―Program Pengentasan Kemiskinan‖ dalam 

https://pertanianunpad.wordpress.com, diakses pada tanggal 24 Desember 2018 pada 

pukul 15.35 WIB. 
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Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat 

pusat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha 

dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di tingkat 

provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota.
42

 

 

2. Macam-Macam Instrumen Utama Penanggulangan 

Kemiskinan 

Instrumen utama penanggulangan kemiskinan 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok (cluster) sebagai 

berikut : 

a. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I  

Program penanggulangan kemiskinan klaster I adalah 

kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis 

bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan 

ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan 

untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin ke 

arah yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program 

bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi 

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk 

Keluarga Miskin (Raskin). 

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II 

Program penanggulangan kemiskinan klaster II adalah 

kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki 

kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan 

pemberdayaan agar masyarakat keluar dari kemiskinan 

                                                           
42  Kementerian Komunikasi dan Informatika, ―Program Penanggulangan 

Kemiskinan‖ dalam https://web.kominfo.go.id, diakses pada tanggal 24 Desember 

2018 pada pukul 17.06 WIB. 
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dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang 

dimiliki.12 Jenis program ini adalah Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program 

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat 

Karya Produktif.  

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III 

Program penanggulangan kemiskinan klaster III adalah 

kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang 

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat 

miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas 

hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan 

dalam skala mikro. Jenis program ini adalah Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). 

Berdasarkan penjelasan mengenai program-program 

penanggulangan kemiskinan diatas, terbukti bahwa adanya 

keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. 

Sedangkan salah satu daru program penganggulangan 

kemiskinan dalam penelitian ini adalah Bantuan Siswa Miskin 

(BSM). 

 

C. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

1. Pengertian BSM 

Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut 

Bantuan SiswaMiskin (BSM) adalah bantuan dari 

pemerintahberupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara 

langsungkepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah sesuai dengan kriteriayang telah ditetapkan.
43

 

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk 

menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk 

bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses 

pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, 

menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu 

                                                           
43  Kemendikbud, Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah 

Menengah Atas. (Jakarta, 2013), 2. 
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siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, 

mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta 

membantu kelancaran program sekolah.
44

 

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah 

dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, 

tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka 

dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami 

orangtuanya.  Program BSM juga mendukung komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan 

di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok 

marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa 

dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi 

siswa dan bukan berdasarkan prestasi dengan 

mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa 

diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.
45

  

 

2. Pengelolaan BSM 

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat 

dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai 

berikut:
 46

 

a. BSM SD & MI sebesar Rp  225.000 per semester atau Rp 

450.000 per tahun. 

b. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 

750.000 per tahun. 

c. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester 

atau Rp 1.000.000 per tahun. 

Jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak 

kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama 

bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa 

bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses 

                                                           
44 Ibid., 3 
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dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik 

yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu 

secara ekonomi. 

 

3. Syarat Penerima BSM 

Sedangka syarat siswa yang memperoleh bantuan atau 

yang disebut BSM adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA yang orang tuanya kurang mampu 

membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah 

tangga miskin sesuai dengan kriteria
47

 sebagai berikut: 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2
 per 

orang; 

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari 

tanah/bambu/kayu murahan; 

c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa 

diplester; 

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama 

dengan rumah tangga lain; 

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan 

listrik;  

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan;  

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah;  

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam 

seminggu;  

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam 

sehari; 
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k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 

puskesmas/poliklinik;  

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani 

dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh 

bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan; 

m. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak 

sekolah/tidak tamat SD/hanyaSD;  

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual 

dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor 

(kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang 

modal lainnya. 

Tujuan dari program ini antara lain: (1) Memberi peluang 

bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga 

kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas; (2) Mencegah siswa miskin SMA dari 

kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya 

pendidikan; dan (3) Memberikan peluang dan kesempatan 

yang lebih besar kepada siswa miskin SMA untuk terus 

bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.
48

 

 

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam
49

 adalah sebagai berikut: 

1. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, 

manusia menyaksikan bahwa ―tiada sesuatupun yang layak 

disembah selain Allah‖. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada 

tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan 

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. 

Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya 

                                                           
48 Ibid.,  8 
49 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara 

dan Pasar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), edisi revisi, cetakan III, 25-26. 
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dengan alam dan sumber daya manusia dibingkai dengan 

kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepandaNya 

manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, 

termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 

2. „Adl 

Islam mendefinisikan adil sebagai ―tidak mendzolimi dan 

tidak didzolimi‖. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah 

bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan peribadi, bila hal itu merugikan oranglain atau 

merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak 

dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan 

mendzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi 

manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan 

hasil yang besar dari pada usaha yang dikeluarkannnya karena 

kerakusannya. Berdasarkan konsep ‗adl ini, Islam mendidik 

umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir 

miskin, negara bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam 

memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah 

perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan 

perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur 

tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang. 

3. Nubuwwah 

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia 

tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. 

Karena itu diutuslah para nabi dan rosul untuk menyampaikan 

petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup 

yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk 

kembali (taubat) ke asal-muasalah segala, Allah. Fungsi rosul 

adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani 

manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat.  

4. Khilafah 

Dalam Al-Qur‘an bahwa Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 
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dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, 

pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat 

penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk 

menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, 

dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-

hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai maqasid 

al-syariah (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan 

kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi 

keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia. 

5. Ma‟ad 

Secara harfiah ma‘ad berarti ―kembali‖. Karena kita semua 

akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di 

dunia tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Prinsip 

keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan 

akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan 

perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara 

hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan 

erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik 

kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara 

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila 

keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya 

ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, 

maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan 

tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak 

pengusaha. 

 

E. Konsep Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang 

dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti 

luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated 

concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan 

(proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan 

menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) 



 

 
40 

ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) 

baik secara geografis maupun sosiologis.
50

 Kemiskinan adalah 

suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara 

lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau 

untuk keluar dari kerentanan.
51

 

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang 

mampu diciptakan individu masyarakat yang juga 

mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang 

ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala 

kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya.
52

 Kemiskinan 

terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, 

keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, 

prostitusi. Masalah‐masalah lain yang bersumber dari 

rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. 

Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan 

tidak sederhana penanganannya.
53

  

Berdasarkan pengertian dari ahli di atas disimpulkan 

bahwa kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang 

diperoleh oleh masyarakat yang mengakibatkan kekurangan 

segala kebutuhan yang menjadi bagian segala kebutuhan 

perekonomia. 

 

 

 

 

                                                           
50 Adit Agus Prastyo, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan, (Semarang:UNDIPPRESS, 2017), 18. 
51  A. Cahyat, Gönner, C, and M Haug, Mengkaji Kemiskinan dan 

Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, 

Indonesia, (Bogor: CIFOR Indonesia, 2017), 2. 
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2. Jenis-Jenis Kemiskinan 

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi
54

 

yaitu: 

a. Kemiskinan absolut 

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang 

dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni 

makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin 

kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan 

kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di 

bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah untuk 

pendapatan di bawah $2/hari. 

b. Kemiskinan relative 

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya 

tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat 

sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat 

penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka 

akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat 

dikategorikan miskin. Kemiskinan relative berkaitan erat 

dengan permasalahan distribusi pendapatan. 

Penjelasan mengenai faktor penyebab kemiskinan 

berikut:
55

  

a. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran.  

Pengangguran terbagi dua, yaitu: Pertama, Pengangguran 

jabariah adalah suatu pengangguran dimana seseorang 

tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini, dan 

diharuskan menerimanya. Kedua, pengangguran khiyariah 

adalah seseorang yang memilih untuk menganggur, pada 

dasarnya ialah orang yang mampu untuk bekerja, namun 
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memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan 

hingga menjadi beban bagi orang lain.  

b. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan 

dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan 

hidupnya.  

Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari 

dua sebab berikut: Pertama, kemiskinan yang disebabkan 

oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya 

dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Kedua, 

kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk 

mencari pekerjaan. Ketiga, kemiskinan ini bukan 

disebabkan karena pengangguran atau karena tidak 

menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada 

kenyataannya bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. 

Namun, penghasilannya tidak seimbang dengan 

pengeluarannya.  

 

3. Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah: 

a. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya 

sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas 

sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. 

b. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam 

kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa 

kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena 

mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan 

keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. 

c. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses 

dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan 

orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan 

modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang 
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mampu memiliki akses terhadap sumbersumber 

permodalan yang ada.
56

 

Selain itu, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu 

negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu 1) tingkat 

pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan 

dalam distribusi pendapatan.
57

 Sedangkan, upaya pengentasan 

kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

pendapatan daya beli masyarakat, hal ini dapat dicapai salah 

satunya melalui pemerataan pendapatan
58

. Bentuk pemerataan 

pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan 

mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan 

mampu kepada yang tidak mampu. 

 

4. Konsep Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam 

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari 

sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi 

dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan 

berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang 

memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat 

yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, 

budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau 

ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan 

ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem 

yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka 

berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi 

(kemiskinan struktural). 

Kemiskinan adalah akar kata dari ―miskin‖ dengan awalan 

ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia 

mempunyai persamaan arti dengan ―kefakiran‖ yang berasal 

dari asal kata ―fakir‖ dengan awalan ke dan akhiran an. Dua 
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58 Ibid., 79 
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kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, 

yakni kata ―fakir miskin‖ dengan pengertian orang yang 

sangat kekurangan. Al-Qur‘an memakai beberapa kata dalam 

menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan 

almahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak 

disebutkan dalam ayat alQur‘an. Kata fakir dijumpa dalam al-

Qur‘an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 

kali. 

Tentang dua golongan yang pertama, yaitu fakir dan 

miskin para ahli berbeda pendapat, ada yang mengemukakan 

bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. 

Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, 

dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan 

pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah 

dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi 

kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli 

fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua 

kata tersebut. Yusuf al-Qardhawi memberikan perumpamaan 

bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika 

dikumpulkan terpisah, yakni masing-masing mempunyai arti 

tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila salah satu 

disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti 

buat kata lain yang sejajar. 

Lebih lanjut, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa fakir miskin 

disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw 

al‘ataf (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam QS. at-

Taubah ayat 60 sebagai berikut: 

                          

                    

                     

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 
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Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah[9]: 60) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima 

zakat Ialah: (1) orang fakir: orang yang Amat sengsara 

hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi 

penghidupannya; (2) orang miskin: orang yang tidak cukup 

penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan; (3) 

Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan 

dan membagikan zakat; (4) Muallaf: orang kafir yang ada 

harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang 

imannya masih lemah; (5) memerdekakan budak: mencakup 

juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-

orang kafir; (6) orang berhutang: orang yang berhutang karena 

untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup 

membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 

dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; (7) pada 

jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan 

Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang 

berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga 

kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, 

rumah sakit dan lain-lain; dan (8) orang yang sedang dalam 

perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan 

dalam perjalanannya. 

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam 

pengertian fakir. Pertama, fakir dalam arti orang yang 

memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, 

minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua, fakir dalam 

arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-

minta. Ketiga, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk 

golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong 
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orang itu kepada kekafiran. Keempat, fakir dalam arti orang 

yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan 

Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.
59

 

Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan didefinisikan 

menjadi 3 tingkatan, yaitu: (1) Miskin iman, yang dimaksud 

dari miskin Iman adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak 

atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun 

terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja; (2) 

Miskin ilmu, miskin ilmu ini menjadi penyebab yang kedua 

mengapa manusia miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan 

masalah hidup. Saat ini etos kerja umat muslim sangat rendah, 

mereka enggan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah; dan (3) 

Miskin harta, para ulama mazhab seperti Malikiyah, 

Syafi‘iyah, dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah 

sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk 

bekerja berusaha dalam rangka memperoleh harta dan 

menghidupi keluarganya secara halal tetapi hasil yang didapat 

masih belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dirinya 

dan keluarganya.
60

 

Kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang 

sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah 

menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya 

akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan 

kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan 

kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di 

dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala 

daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka 

tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan 

juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang 

telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya 

mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini 

semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah 
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merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.
61

 

Penjelasan di atas, isu kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan 

dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal.  

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya 

terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga 

terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah 

kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al 

Quraisy ayat 1-4 sebagai berikut: 

                      

                     

          

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (1); Yaitu 

kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim 

panas (2); Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan 

pemilik rumah ini (Ka'bah) (3); Yang telah memberi 

makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan (4).” (QS. Al-Quraisy 

[106]: 1-4)  

Merujuk pada ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kebutuhan pokok meliputi: 1) dapat melaksanakan ibadah; 2) 

terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan; serta 3) 

hilangnya rasa takut. Dimensi kebutuhan pokok ini bersifat 

multidimensi, di mana tidak hanya materiil namun juga 

spiritual, serta tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga 

ukhrawi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kemiskinan 

perlu adanya perhitungan dan standarisasi terhadap 

kebutuhan minimal ibadah dan spiritual dan harus dapat 

dikalkulasikan serta didefinisikan dengan baik, sehingga 
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definisi kemiskinan pun dapat dikembangkan menjadi 

kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual. 

Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan 

masalah kemiskinan, salah satu diantaranya dalam surat al-

Dariyat ayat 19 yang berbunyi: 

                 

 ―dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian‖. (Q.S. Al-Dzariyaat [51]:19). 

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mewajibkan 

setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi 

kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak 

memiliki kemampuan materi diharapkan partisipasinya dalam 

bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain 

untuk berpartisipasi aktif. Al-Qur‘an secara tegas 

menggambarkan begi mereka yang tidak peduli kepada kaum 

miskin sebagai orang yang telah mendustakan agama, 

sebagaimana tercantum dalam surat al-Maa‘uun ayat 1-3 

yang berbunyi: 

                    

                 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?(1). 

Itulah orang yang menghardik anak yatim (2). dan tidak 

menganjurkan memberi Makan orang miskin (3). (Q.S. Al-

Maa‘uun [107]: 1-3) 

 

Qardawi menjelaskan, bagi mereka yang tidak memiliki 

kemampuan materi, diharapkkan untuk berpartisipasi dalam 

bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain 

untuk berpartisipasi aktif. Misalnya memaparkan sarana 
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untuk mengentaskan kemiskinan, seperti bekerja, jaminan 

sanak famili yang berkelapangan, dan zakat. Orang-orang 

yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu dicarikan solusi 

agar mereka dapat hidup layak, sebab lebih jauh lagi 

kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang kehilangan 

keyakinan. 

Suatu studi yang bersifat khusus tentang kemiskinan 

mengemukakan bahwa karakteristik utama penyebab 

kemiskinan pada wilayah miskin mencakup: (1) sumber daya 

alam; (2) teknologi dan unsur pendukungnya; (3) sumber daya 

manusia; serta (4) sarana dan prasarana termasuk 

kelembagaan.
62

 Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar 

filosofi pembangunan dalam mengelola sumber daya ekonomi 

untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat,
63

 yaitu: 

a. Tauhid, yang memegang peranan penting karena esensi 

dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan 

ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, 

baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan 

manusia, serta manusia dengan sesamanya;  

b. Rububiyyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah 

untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang 

bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman 

tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya 

supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam 

berbuat kebaikan;  

c. Khilafah, yang menjelaskan status dan peran manusia 

sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertanggung 

jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang 

akhlak, ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya; 

dan  
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d. Tazkiyyah, di mana misi utama utusan Allah adalah 

menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, 

sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara. 

Jalan tazkiyyah dalam pembangunan ekonomi juga 

mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara 

dengan masyarakat. Secara umum, Islam mengarahkan 

mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan 

keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi.  

Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan dalam 

mengatasi kemiskinan adalah dengan tidak berpihak dalam 

golongan tertentu dan mendorong terciptanya keadilan 

distribusi.  
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