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ABSTRAK 

 

Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, perkebunan 

yang dibentuk atas dasar persamaan kondisi lingkungan (sosial, 

ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana peran kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Baru Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana peranan kelompok tani 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bandar Baru dalam sudut 

pandang Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran kelompok tani terhadap kesejahteraan masyarakat 

Desa Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan 

untuk mengetahui Peran kelompok tani terhadap kesejahteraan 

masyarakat perspektif Ekonomi Islam.  

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini 

termasuk penelitian populasi karena seluruh jumlah populasi dijadikan 

sampel yakni 15 responden.  Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah peranan yang dilakukan oleh 

kelompok tani Ragam Gawe sesuai dengan strategi atau langkah-

langkah pengembangan peranan  kelompok tani yang mencakup peran 

pelatihan SDM, pendanaan, pemasaran dan pendampingan atau 

pengawasan yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap anggota, 

walaupun pada beberapa kegiatan belum berjalan secara optimal. 

Sedangkan dalam perspektif Ekonomi Islam upaya yang dilakukan 

sudah dilakukan dengan baik tetapi hanya sampai pada pemenuhan 

kebutuhan Dharuriyat (Primer) dan Hajiyat (Sekunder) sedangkan 

kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) menunaikan rukun islam yang kelima 

yaitu ibadah haji belum bisa terpenuhi.  

 

Kata Kunci: Kelompok Tani, Kesejahteraan Masyarakat 
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MOTTO 

 

                             

                      

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang  

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu  

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang  

telah kamu kerjakan” 

 

(Q.S. At-Taubah [9]: 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini 

maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari istilah-

istilah yang terkait dalam skripsi ini.   Berdasarkan penegasan 

tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap 

penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah “PERAN 

KELOMPOK TANI TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi pada kelompok tani “Ragam Gawe” Desa 

Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.  

Maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang 

dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
1
 Berdasarkan 

uraian di atas, peranan adalah tindakan atau perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam 

suatu status sosial.  

2. Kelompok Tani adalah Kelompok beberapa orang petani 

atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu 

kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, 

motif, dan minat.
2
 Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

                                                           
1 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 105. 
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Petunjuk 

Pengembangan, Bimbingan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani,  

Samarinda, 2002. 
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diartikan bahwa kelompok tani dibentuk sebagai wadah 

komunikasi antar petani. 

3. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara yang mengandalkan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan 

kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.
3
 

Kesejahteraan yang dimaksud dapat diartikan sebagai 

persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan atau 

telah memenuhi indikator-indikator kesejahteraan secara 

umum maupun perspektif ekonomi Islam. 

4. Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau 

sudut pandang yang digunakan disesuaikan dengan sudut 

pandang ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari 

prilaku ekonomi manusia yang diatur oleh agama Islam 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits.
4
 Perspektif 

ekonomi Islam digunakan sebagai pedoman untuk 

mengetahui peranan kelompok tani dengan kaidah 

ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-

Hadits. 

5. Desa Bandar Baru adalah desa yang berada di 

kecamatan Sukau kabupaten Lampung Barat provinsi 

Lampung. 

Berdasarkan istilah yang disebutkan di atas dalam 

penjelasan judul skripsi ini adalah suatu kajian secara ilmiah 

atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan 

ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-

                                                           
3Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: 

Refika Aditama, 2014), 2. 
4Suharwadi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

.36.  
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prinsip moral Islam tentang peran kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah 

Desa Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Hakikat pembangunan adalah upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam 

pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional 

diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, 

dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.
5
 Kemiskinan 

merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks 

membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan 

terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi 

dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok 

masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya.
6
 

Strategi dalam memberantas kemiskinan banyak 

ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, seperti 

penyediaan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dilakukan 

dalam Penanggunlangan Kemiskinan tidak lepas dari konteks 

pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat 

mengandung arti sebagai usaha sadar, sistematis, dan terarah 

yang diselenggarakan untuk masyarakat yang bertujuan 

mengubah taraf kehidupan mereka sendiri kearah yang lebih 

baik.
7
 

                                                           
5Sudjana, Pendidikan Normatif: Wawasan Sejarah Perkembangan, Filsafat 

dan Teori Pendukung serta Asas, (Bandung: Falah Production, 2004), 148. 
6 Agnes Sunartiningsih, Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi 

Lokal, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), 80. 
7Ibid., 270. 
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Proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung 

makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam 

mencapai kemajuan.
8
 Pemerintah dengan Undang-undang No. 

12 tahun 1999 telah memulai adanya pengembangan otonomi 

pemerintah desa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap 

permasalahan fakir miskin atau kemiskinan di negeri ini.  

Pertanian merupakan sumber kehidupan manusia dan 

juga sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. 

Pertanian salah satu pilar bagi kehidupan bangsa,. Bertani 

adalah pekerjaan yang mulia, selain untuk kehidupannya 

sendiri, juga penting bagi kelestarian alam dan makhluk hidup 

lainnya.
9
 Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan 

produktifitas dan daya saing, maka garis kebijakan harus 

difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat 

pedesaan dengan memanfaatkan basis pertanian sebagai kunci 

utama untuk mengembangkan usaha industri yang mampu 

bersaing. 

Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai basis 

utama, diharapkan nantinya masyarakat pedesaan menjadi 

masyarakat yang bersifat rasional yang turut berperan serta 

dalam pembangunan nasional dan mengerti arti mekanisme 

pasar sehingga menjadi sesuatu kekuatan besar. Sehubungan 

dengan hal tersebut di atas masyarakat yang bertempat tinggal 

di wilayah Desa Bandar baru sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani. 

Kelompok tani merupakan sarana untuk 

mengembangkan para petani di Indonesia. Kebijakan 

pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan 

akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 

tertentu, seperti memajukan pertanian, mengusahakan agar 

pertanian menjadi lebih poduktif, produksi dan efisiensi 

                                                           
8Abd. Rasyid Masri, M., Perubahan Sosial Efektivitas Komunikasi dan 

Dakwah, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 50. 
9 Idianto, Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 2006),  

58. 
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produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi.
10

 Dalam hal 

ini pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk membantu 

permasalahan yang ada dalam pertanian yaitu dengan 

pembentukan kelompok tani. Kelompok tani merupakan suatu 

kelompok dari beberapa petani berkumpul menjadi satu dan 

membentuk suatu kelompok yang memiliki tujuan yang 

sama.
11

 Dari pembentukan kelompok petani tersebut 

diharapkan bisa memberikan solusi untuk para buruh petani 

agar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan tentunya 

bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar, mendapatkan 

pengalaman dan keterampilan yang belum pernah mereka 

dapat. Departemen pertanian memberikan kriteria baik atau 

buruk nya kelompok tani didasarkan pada beberapa kriteria 

antara lain yaitu:  

1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola 

usaha agribisnis. 

2. Memiliki pengurusnya yang aktif 

3. Dimiliki dan dikelola oleh petani, ketua Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) adalah petani yang berdomisili 

dilokasi 

4. Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota 

Dibentuknya Kelompok tani dapat menumbuhkan 

partisipasi aktif masyarakat petani dalam pemenuhan 

kebutuhan. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai wadah 

untuk melatih para petani, membantu dalam hal pendanaan, 

peminjaman alat pertanian, serta pendampingan dan 

pengawasan. 

Kelompok tani Ragam Gawe desa Bandar Baru 

kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan  

kelompok tani yang dibentuk pada tahun 2015. Kelompok tani 

                                                           
10Sri Widodo, Politik Pertanian, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 23. 
11 Indra Marconi Sinaga,”Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Studi Kasus di Kelompok Tani Sumber Harapan Mulya Desa 

Tiekung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), 3. 
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Ragam Gawe dipimpin oleh  bapak Amran yang merupakan 

seorang petani sayur,  masalah yang dihadapi kelompok tani 

Ragam Gawe adalah dalam bidang pemasaran, kemampuan 

dalam mengelola lahan, kurangnya alat pertanian yang 

modern, kurangnya pengetahuan mengenai pupuk yang 

berkualitas, kurangnya akses modal dan kurangnya sarana dan 

prasarana dalam pertanian. 

Pembentukan Kelompok tani Ragam Gawe 

menerapkan sistem yang berlandaskan atas prinsip 

kepercayaan dan kebersamaan serta kemitraan sehingga 

mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani 

bagi anggotanya dan petani lainnya secara maksimal. Selain 

itu juga memberikan pengetahuan pengelolaan bercocok 

tanam yang unggulan sehingga produktifitas nilai jual hasil 

panen terkategori unggul. Untuk meningkatkan skala  usaha 

dan peningkatan usaha secara komersial, Kelompok tani 

Ragam  Gawe dapat dikembangkan melalui kerjasama antar 

Kelompok dengan membentuk Gapoktan. 

Kelompok tani Ragam Gawe yang berdiri di Desa 

Bandar Baru merupakan salah satu hasil terobosan tersendiri 

di kalangan masyarakat setempat, sehingga pengelolaannya 

sangat sederhana. Personalia pengurus dan regenerasinya 

berlangsung secara demokratis layaknya organisasi modern. 

Kelompok tani Ragam Gawe memberikan lapangan pekerjaan 

kepada buruh tani yang berada di Desa Bandar Baru 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan 

melakukan terobosan baru yaitu melakukan pembagian kerja 

untuk anggota Kelompok tani Ragam Gawe sesuai dengan 

prinsip-prinsip pemberdayaan. 

Keberadaan Kelompok tani Ragam Gawe saat ini 

membantu petani yang tergabung dalam anggota kelompok 

tani ini untuk mengatasi kebutuhan anggota kelompok dalam 

pendanaan usaha produktif anggotanya dan penyaluran alat 

produksi. Pemerintah kabupaten Lampung Barat membentuk 

kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
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tambahan terhadap pembaharuan sistem dalam pertanian guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya seperti 

yang terdapat di desa Bandar Baru kecamatan Sukau 

kabupaten Lampung Barat yang mayoritas masyarakatnya 

bekerja sebagai petani, dan hampir seluruhnya merupakan 

petani sayuran.  

 

Tabel 1.1 

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Bandar Baru 

Jenis Pekerjaan Laki- Laki Perempuan Jumlah 

Petani 168 orang 85 orang 253 orang 

Buruh Tani  35 orang 30 orang 65 orang 

Pegawai Negeri 

Sipil  

3 orang 3 orang 6 orang 

Pedagang barang 

kelontong 

4 orang 1 orang 5 orang 

Montir 10 orang 0 orang 10 orang 

Perawat Swasta 0 orang 2 orang 2 orang 

Ahli Pengobatan 

Alternatif 

11 orang 3 orang 14 orang 

Pengusaha kecil, 

menengah dan 

besar 

19 orang 17 orang 36 orang 

Pedagang Keliling 9 orang 8 orang 17 orang 

Dukun 

Tradisional 

0 orang 5 orang 5 orang 

Jumlah Total 

Penduduk 

259 orang 154 orang 413 orang 

Sumber: Data Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan  
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Tabel di atas menyatakan  bahwa mayoritas 

masyarakat di desa Bandar Baru bekerja sebagai petani yang 

bergabung dalam kelompok Ragam Gawe. Tujuan 

dibentuknya kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan petani agar lebih berperan 

dalam pembangunan. Aktifitas usaha tani yang lebih baik 

dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas 

usaha tani yang pada gilirannya akan meningkatkan 

pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya 

kesejahteraan yang lebih baik bagi petani. 
12

 

Kegiatan pertanian dalam konsep Islam merupakan 

salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat 

digalakkan, hasil pertanian selain memberikan  hasil bagi 

petani juga merupakan pekerjaan yang mendapatkan ganjaran 

dari Allah SWT. 

                           

                           

”Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat 

yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. 

Kami pancarkan banyak mata air (disitu). Tujuannya supaya 

mereka boleh mendapat rezeki daripada tanaman tersebut 

dan tanaman-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah 

mereka berasa tidak perlu bersyukur?” (Q.S. Yasin [36]: 34-

35). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dengan 

sangat detail tentang penciptaan muka bumi sebagai tempat 

yang sesuai dijadikan kebun-kebun yang baik supaya manusia 

dapat berusaha dan mengambil rizki dari itu semua tumbuh-

tumbuhan yang mereka tanam.  

                                                           
12Mohamad Ikbal, “Peranan Kelompok Tani dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani pada Sawah di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat 

Kabupaten Morowali”, e-Journal Agrotekbis, Vol. 2 No. 5 (2014): 506.  
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Berdasarkan pemaparan di atas terlihat jelas bahwa 

ekonomi Islam menginginkan setiap individu memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat. Abu Ishaq al-Syatibi  

menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan 

syariah ini. Dengan kata lain, manusia dituntut untuk mencari 

kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi dan 

pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti 

didefinisikan syariah harus didikuti sebagai kewajiban agama 

untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, dengan 

demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung 

kemaslahatan bagi umat disebut sebagai kebutuhan.
13

 

Antara kesejahteraan dengan Islam sangatlah erat 

kaitannya, dalam islam diajarkan bagaimana manusia harus 

mencapai kesejahteraan untuk membantu orang lain yang 

membutuhkan. Aadapun kriteria atau ukuran kesejahteraan 

adalah:
14

 

1. Prasejahtera, keluarga yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran 

agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Atau 

keluarga yang belum dapat memnuhi salah satu atau lebih 

indikator keluarga sejahtera tahap satu. 

2. Sejahtera I, indikator keluarga sejahtera tahap I yakni 

melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang 

di anut, makan 2 kali sehari/lebih, pakaian yang berbeda 

untuk keperluan, lantai rumah bukan dari tanah, bila 

anggota keluarga sakit berobat ke dokter atau petugas 

kesehatan. 

3. Sejahtera II, indikator keluarga sejahtera II yakni anggota 

keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing yang di anut, 

makan daging/ikan /telur sebagai lauk pauk paling tidak 

sekali dalam seminggu, memperoleh pakaian baru dalam 

                                                           
13 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 284. 
14 BKKBN, Jurnal Keluarga,  Edisi 1, Vol. 7 No. 1 (2018): 144. 
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satu tahun terakhir, luas lantai tiap penghuni rumah 8 m, 

anggota keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir mempunyai 

penghasilan tetap. 

4. Keluarga sejahtera III, indikator keluarga sejahtera III 

yakni upaya keluarga untuk meningkatkan/menambah 

pengetahuan agama, keluarga mempunyai tabungan, 

makan bersama paling kurang sekali sehari, ikut dalam 

kegiatan masyarakat, rekreasi bersama/penyegaran paling 

tidak sekali dalam enam bulan, memperoleh berita dari 

surat kabar, radio, televisi, dan majalah, anggota keluarga 

mampu mengguanakan sarana transportasi sesuai daerah 

kondisi setempat. 

5. Keluarga sejahtera III Plus, keluarga yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar , sosial, 

psikologis, maupun pengembangan, serta telah mampu 

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan 

bahagia masyarakat. Indikator keluarga sejahtera III Plus 

yakni memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela 

dalam bentuk material kepada masyarakat, aktif sebagai 

pengurus yayasan. 

Surat Al-Qashash ayat 77 menerangkan tentang 

kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan 

ekonomi, adalah sebagai berikut. 

                    

                 

                       

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa 

yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah 

kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
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kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat 

kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 77). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya kita 

dapat hidup secara seimbang, dengan mengutamakan 

kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga jangan 

meninggalkan kehidupan dunia serta kenikmatannya. 

Berdasarkan pemahaman ayat tersebut seharusnya kita 

sebagai manusia mampu memanfaatkan kesempatan yang 

Allah SWT berikan, yaitu dengan cara mengelola sumber 

daya alam yang tersedia di bumi ini dengan baik dan benar. 

 Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

di atas khususnya petani, penulis tertarik meneliti lebih lanjut 

dengan judul “Peran Kelompok Tani Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini 

memfokuskan pada peran kelompok tani  dalam 

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat Desa Bandar Baru 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas 

dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana peran kelompok tani terhadap kesejahteraan  

masyarakat  di Desa Bandar Baru Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat? 

2. Bagaimana peran kelompok tani terhadap kesejahteraan  

masyarakat Desa Bandar Baru Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif Ekonomi 

Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat di desa Bandar Baru Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui peran kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat di desa Bandar Baru Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat perspektif Ekonomi 

Islam.  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di 

atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi berkembangnya 

ilmu Ekonomi baik secara umum maupun secara 

Islam 

b. Dapat memberikan pemahaman bagi penulis maupun 

pembaca mengenai peranan kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam.  

c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

sejenis dan juga sebagai bahan informasi ilmiah. 

2. Kegunaan Secara Praktis  

a. Bagi masyarakat: Dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengembangkan kelompok tani didaerahnya 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa Bandar Baru. 

b. Bagi pemerintah: Dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk mengembangkan kelompok tani 

dan pertanian di Kabupaten Lampung Barat . 
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c. Bagi peneliti: Diharapkan dapat menambah 

pengetahuan pengetahuan mengenai pengembangan 

peran pertanian melalui kelompok tani dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,
15

 

yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau 

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.
16

 Untuk itu perlu 

diperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(Field Research). Penelitian lapangan yaitu penelitian 

dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung 

dari sumbernya, sehingga sumber data dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer. 
17

 Penelitian 

lapangan ini dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari para anggota kelompok tani Ragam 

Gawe desa Bandar Baru  Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat. 

Selain menggunakan penelitian lapangan 

(field research), penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan adalah penelitian dimana data tidak 

diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau 

tempat lain menyimpan referensi, dokumen-dokumen 

yang berisi data yang telah teruji validitasnya.
18

 

Maksud dari pnelitian kepustakaan ini adalah peneliti 

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2. 
16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2004), 3. 
17 Ibid., 14. 
18Ibid., 15. 



 

 

14 

membaca dan menelaah sumber-sumber yang 

berhubungandengan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

suatu penelitian yang memaparkan dan 

menggambarkan suatu keadaan objek gejala 

kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis. 

Adapun analisis data yang dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang 

berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus 

penelitian adalah kualitas makna meaning (hakikat 

dan esensi).
19

 Artinya data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal 

dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan 

naskah wawancara dan catatan hasil penelitian yang 

menggambarkan lebih lanjut mengenai peranan 

kelompok tani terhadap kesejahteraan masyarakat 

dalam sudut pandang Ekonomi Islam.  

2. Sumber Data 

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data-

data yang diperlukan dari data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer adalah  data yang diperoleh langsung 

dari responden, narasumber, objek yang diteliti atau 

ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data 

tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti 

dan berasal dari lapangan.
20

 Dalam penelitian ini 

sumber data primer diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan anggota kelompok tani Ragam 

Gawe, data juga diambil dengan cara mengadakan 

                                                           
19Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Bandar 

Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14. 
20Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 57.  
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observasi lapangan untuk melihat kondisi yang ada di 

lapangan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah tekhnik pengumpulan 

data berupa riset, yaitu pengumpulan data berupa 

riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat 

statistik, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 

judul penelitian yang dimaksud.
21

 Data sekunder 

dalam penelitian dapat diperoleh melalui catatan-

catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat 

digunakan sebagai informasi pendukung dalam 

analisis data primer. 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan 

dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah 

keseluruhan subyek yang diukur, yang merupakan unit 

yang diteliti.
22

 Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh anggota kelompok tani Ragam Gawe 

sebanyak 25 anggota. Berikut ini susunan dan anggota 

kelompok tani Ragam Gawe: 

Tabel 1.2 

Data Anggota Kelompok Tani Ragam Gawe 

Jabatan Nama 

Ketua Kelompok Tani Amran, S.Pd 

Sekretaris Imron Pratyo 

Bendahara Tambah 

Anggota Kelompok Tani 1. Heri 

 2. Jafar 

                                                           
21Ibid., 42. 
22Ibid., 136. 
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 3. Edi Sucipto 

 4. Prastyo 

 5. Trisno 

 6. Suronto 

 7. Supratman 

 8. Jamaludin  

 9. Ilham Kholiq 

 10. Jumaji 

 11. Tarno 

 12. Paijo 

 13. Budi Wirawan 

 14. Sutaji  

 15. Diman 

 16. Parman  

 17. Mad Kholis 

 18. Imam  

 19. Mungin 

 20. Ali 

 21. Saptaji 

 22. Margono 

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto apabila 

populasi kurang dari 100 maka dapat diambil semua 

penelitiannya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika subyeknya besar maka dapat 

diambil 10-15% atau 20-25%. Jadi populasi dalam 

penelitian ini kurang dari100, maka dari penelitian ini 

berjumlah 25 orang.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun  dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

pengamatan. Tekhnik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila, penelitiberkenaan dnegan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
23

 

Tekhnik observasi yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini adalah observasi partisipan dimana 

penulis ikut terlibat langsung dalam aktivitas objek 

yang diteliti.  

Pada penelitian ini penulis melakukan 

observasi langsung pada anggota kelompok tani dan 

masyarakat sekitar, untuk mengamati objek penelitian 

dan mendapatkan informasi.  

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang 

yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. 

Untuk mengetahui persoalan obyek yang diteliti. 

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian.
24

 

Ini merupakan sebuah proses untuk menggali 

informasi secara langsung dan mendalam sebagai data 

primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan 

informan yang dianggap memiliki representasi 

informasi yang relevan dengan penelitian. 

                                                           
23Ibid., 229.  
24Ibid., 224. 
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Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, 

yang merupakan wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak mengguanakan pedoman wawancara 

yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Dalam wawancara ini 

yang menjadi informan adalah pengurus inti dari 

Kelompok Tani Ragam Gawe seperti ketua, wakil 

ketua, sekretaris dan bendahara serta masyarakat 

sekitar untuk mendapatkan informasi yang valid.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-

majalah,notulen rapat atau agenda-agenda.
25

 Peneliti 

menggunakan metode ini untuk mendapat data tertulis 

yang sesuai dengan keperluan penelitian dan sebagai 

pelengkap untuk memperoleh data yang objektif. 

5. Pengolahan Data 

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti 

melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
26

 Aktivitas dalam analisis data yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya, dan membuang 

                                                           
25Ibid., 32. 
26Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 481.  
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yang tidak perlu.
27

 Reduksi data dalam penelitian ini 

adalah memilih informasi-informasi yang pokok dari 

proses pengumpulan data diatas agar data akan 

disajikan jelas.  

b. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, 

hubungan antar kategoti, flowchart,dan sejenisnya.
28

 

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian 

singkat, tabel, dan sejenisnya agar memudahkan bagi 

penulis maupun pembaca dalam memahami hasil 

penelitian ini. 

c. Menarik Simpulan/Verifikasi 

Langkah yang ketiga adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukungpada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

6. Analisis Data 

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 unti-unit, melakukan sintesa, 

                                                           
27Ibid., 485.  
28Ibid., 488. 
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menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Maksud dari induktis dalam penelitian ini yakni 

menganalisis suatu data atau informasi yang telah didapat 

mengenai peran kelompok tani yang selanjutnya 

dikembangkan dan dicari pola hubungannya hingga 

menjadi suatu hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi 

secara beulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis yang ada dapat diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Data 

kualitatif yang telah diperoleh digunakan untuk 

menganalisis tentang peran kelompok tani yang dalam hal 

ini dilakukan oleh Kelompok Tani Ragam Gawe. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai 

kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil 

penelitian yang berkaitan dengan peranan kelompok tani 

adalah sebagai berikut: 

1. Dwi Sadono dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pemberdayaan Petani Paradigma Baru penyuluhan 

Pertanian di Indonesia” dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa penyuluhan pertanian mempunyai peran untuk 

membantu petani agar dapat menolong dirinya untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. Nilai 

penting dari penyuluhan adalah pemberdayaan sehingga 

terbentuk kemandirian petani. Kontribusi penting 

penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pembangunan 

pertanian dan peningkatan produksi pangan telah 

menyebabkan cepatnya perkembangan minat petani untuk 
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mengembangkan usahanya. Dengan demikian penelitian 

ini menyatakan bahwa penyuluhan berpengaruh terhadap 

peningkatan keberdayaan petani dalam hal  peningkatan 

pengetahuan dalam bertani, peningkatan aktivitas secara 

berkelompok dalam kelompok tani,dan pemberdayaan 

wanita tani.
29

 

2. Wan Abbas Zakaria dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul “Penguatan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan 

Petani” menyatakan bahwa sebagian yangbila berhimpun 

dalam organisasi ekonomi yang kuat maka akan 

memperoleh manfaat (kesejahteraan) tidak hanya bagi 

dirinya melainkan juga bagi masyarakat. Pemberdayaan 

kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian 

upaya yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna 

memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bingkai 

aturan yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara 

lebih efisien.  Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa ada 

tiga fase dalam mewujudkan kesejahteraan petani, tahap 

pertama: pemberdayaan organisasi petani yakni tahap 

pemberdayaan kelembagaan petani (pengembangan SDM, 

pengembangan teknologi) tahap kedua: daya saing 

(competitiveness).  Daya saing produk pertanian di 

tingkat lokal yang dihasilkan melalui pemberdayaan 

kelembagaan ekonomi petani. Dan tahap yang ketiga yaitu 

pengembangan kemitraan bisnis (network business).
30

 

3. Nasri dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan 

Kelompok Tani dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa “ dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di desa 

                                                           
29Dwi Sadono “Pemberdayaan Petani Paradigma Baru penyuluhan Pertanian 

di Indonesia”, Jurnal Penyuluhan, Vol. 4 No. 1 (2008): 

66. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170 
30Wan Abbas Zakaria, “Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci 

Kesejahteraan Petani”, Jurnal Universitas Lampung (2015): 306. 

https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170
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Ulujangan sudah nampak dari luar secara simbolik. 

Kelompok tani pun dalam segi perencanaannya sudah 

mempunyai program yang sangat baik, namun belum bisa 

terealisasikan dengan baik dan efektif. Hal ini terjadi 

karena belum adanya dukungan dan tindak lanjut dari 

pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan yang 

telah dibuat oleh kelompok tani. Dan juga masih 

kurangnya kesadaran dari masing-masing anggota dalam 

menumbuhkan kekompakan dalam pertanian. Langkah-

langkah yang perlu dilakukan kelompok tani unruk 

mensejahterakan  masyarakat desa Ulujangan ialah mulai 

dari perencanaan, peminjaman modal, penyediaan sarana 

dan prasarana dalam pertanian, serta memberi informasi 

mengenai hasil pemasaran pertanian.
31

 

4. Asis Arifudin dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peranan Kelompok Tani Terhadap Kesejahteraan Sosial 

di Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto” dalam hasil penelitiannya yaitu 

menyatakan bahwa usaha kelompok tani untuk 

mensejahterakan masyarakat dilakukan dengan  dua cara 

yaitu membuat program penanaman padi meliputi 

penyuluhan tentang cara menanam padi yang baik dan 

penyebaran bibit, dan yang kedua adalah penambahan 

komoditas usaha seperti penanaman jagung, kedelai, 

tomat, dan usaha warung barang campuran. Faktor 

pendukung kelompok tani dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial adalah adanya kontribusi pemerintah 

setempat dan terjalinnya kerjasama yang lebih baik dalam 

peningkatan penghasilan penanaman padi, sedangkan 

                                                           
31Nasri, “Peranan Kelompok Tani dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”, 

(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013) 
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faktor penghambat kelompok tani adalah tidak adanya 

saluran irigasi di daerah tersebut.
32

 

5. Sri Wahyuni dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja 

Kelompok Tani dalam Sistem Usaha Tani Padi dan 

Metode Pemberdayaannya” menyatakan bahwa kelopok 

tani mempunyai perana yang cukup penting dalam hampir 

setiap tahapan usaha tani. Namun, mayoritas kelompok 

masih dalam tingkatan pemula dengan kinerja yang 

rendah. Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa 

faktor-faktor yang menentukan kinerja kelompok tani 

adalah jumlah anggota, struktur dan aset kelompok, 

statusanggota kelompok dalam pemilikan lahan, 

kredibilitas pengurus, dan kelembagaan penunjang. Tiga 

metode dalam pemberdayaan kelompok yang dapat 

diterapkan  meliputi sosialisasi program yang diawali 

dengan perkenalan antara fasilitator dan petani, 

menerapkan pendekatan parsitipatif dan bottom-up, dan 

mengikutsertakan ibu tani yang berperan sebagai 

motivator dalam adopsi serta sosialisasi teknologi.
33

 

Penelitian-penelitian di atas mengandung beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan yang penulis lakukan dari 

sisi pembahasannya. Persamaan tersebut terlihat dari 

pembahasan peran kelompok tani terhadap kesejahteraan 

masyarakat yang hampir semua membahas mengenai program 

yang dilakukan oleh kelompok tani untuk mensejahterakan 

masyarakat. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada sudut 

pandang Ekonomi Islam dimana peneliti menganalisis 

peranan kelompok tani yang dilakukan pada kelompok tani 

Ragam Gawe Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

                                                           
32Asis Arifudin, “Peranan Kelompok Tani Terhadap Kesejahteraan Sosial di 

Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”, (Skripsi, 

UIN Allaudin Makassar, 2016) 
33Sri Wahyuni “Kinerja Kelompok Tani dalam Sisem Usaha Tani Padi dan 

Metode Pemberdayaannya”, Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 22 No. 1 (2003): 7. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Kelompok Tani dalam Islam  

1. Pengertian Kelompok Tani  

mengatur interaksi antara manusia.
1
 Peraturan menteri 

pertanian, nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 

April, tentang pembinaan  kelembagaan petani 

bahwasanya kelompok tani mempunyai pengertian 

sebagai kumpulan petani, peternak, perkebunan yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, 

ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.  

Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan 

adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk 

oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber 

daya, kesamaan komodias dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
2
 

Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, 

sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin 

oleh seorang ketua.  

Kelompok tani dapat juga diartikan sebagai 

kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani 

dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna 

(pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu 

wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

III, (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002), 53. 
2Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

67/PERMENTAN/SM.050/12/2016, 07. 

Kelompok adalah kumpulan manusia yang 

merupakan kesatuan  beridentitas dengan adat istiadat 

dalam sistem norma yang mengatur pola pola, dan 
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bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan 

pimpinan seorang kontak tani.
3
 Dengan demikian 

kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki 

kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup 

bersama mereupakan kesatuan beridentitas dan interaksi 

sesama sistem norma yang berlaku di dalamnya.  

Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian 

kelompok tani adalah wadah sebagai tempat atau forum 

dari sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan 

sama dalam suatu kawasan yang sama dan terorganisasi 

secara musyawarah dan mufakat bersama.  

2. Ciri-Ciri Kelompok Tani 

Kelompok tani memiliki ciri-ciri saling mengenal, 

akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, 

mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam 

berusaha tani serta memiliki kesamaan dalam tradisi dan 

atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status 

ekonomi maupun sosial, bahasa pendidikan, ekologi dan 

juga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawa sesama 

anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
4
 

Peran kelompok tani lebih kepada suatu gambaran 

mengenai kegiatan- kegiatan didalam kelompok tani yang 

dikelola oleh kesepakatan dari setiap anggota kelompok 

tani. Kegiatan yang berada didalam berdasarkan jenis 

usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti di 

dalam suatu pengadaan sarana produksi, pemasaran, 

pengolahan dan sebagainya. Pemilihan didalam suatu 

kelompok tani ini tergantung kepada suatu kesamaan 

kepentingan, saling percaya, dan keserasian didalam 

hubungan antar petani sehingga bisa menjadi pengikat 

untuk lebih kuat dalam kelestarian kehidupan 

                                                           
3Hafidz Ramdhani, “Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Penguatan 

Kelompok Tani”, Riset & PKM, Vol. 2 No. 3 (2015): 427. 
4  Lihat  Hamzah Sado, Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani Dan 

Gapoktan, (Gowa: Pusdiklat Depnaker, 1989), 4. 
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berkelompok, dimana tiap anggotanya menjadi lebih 

merasa memiliki kelompok dan menikmati suatu manfaat 

di dalam kelompok tani. 

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada 

peningkatan kemampuan kelompok tani dalam 

melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para 

anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan 

kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan 

mandiri yang dicirikan antara lain: 

a. Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang 

diselenggarakan secara berkala dan 

berkesinambungan. 

b. Disusunannya rencana kerja kelompok secara 

bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai 

dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir 

pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi. 

c. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati 

bersama. 

d. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi 

yang rapih 

e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di 

sektor hulu dan hilir 

f. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan 

berorientasi pasar 

g. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan 

teknologi untuk usaha para petani umumnya dan 

anggota kelompoktani khususnya 

h. Adanya jalinan kerja sama antara kelompoktani 

dengan pihak lain 

i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari 

anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan 

kelompok. 
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3. Fungsi Kelompok Tani 

Kelompok tani befungsi sebagai kelas belajar, 

yaitu wadah mengajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

(PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian 

dalam berusaha tani sehingga produktifitasnya meningkat, 

pendapatannya bertambah serta kehidupannya lebih 

sejahtera.
5
 

Kelompok tani sebagai wadah menyediakan 

informasi bagi petani dan menyampaikannya melalui 

pendekatan metode kelompok, sehingga kelompok tani 

dapat memberikan peran penting terhadap pendapatan 

petani. 

Kelompok tani sebagai wahana kerjasama 

merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara 

sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok 

tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini 

diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih 

mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan 

gangguan. 

Peningkatan kemampuan kelompok tani 

dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai 

kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit 

penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan 

dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi 

organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelas Belajar 

Agar proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung 

dengan baik.
6
 Kelompok tani diarahkan agar mempunyai 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Menggali dan merumuskan keperluan belajar 

b. Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar 

                                                           
5Pamertan, Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, (Jakarta: 

Departemen Pertanian RI, 2015), 3. 
6 Dwi Sadono, “Peberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian 

di Indonesia”, Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor, Vol.4 No. 1 (2008): l71.  
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c. Menjalin kerja sama dengan sumber-sumber 

informasi yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, 

instansi pembina maupun pihak-pihak lain 

d. Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai 

e. Berperan aktif dalam proses belajar mengajar, 

termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan 

penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi 

lainnya 

f. Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat 

maupun masalah yang dihadapi anggota kelompoktani 

g. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam 

memecahkan masalah maupun untuk melakukan 

berbagai kegiatan kelompok tani. 

4. Indikator Kelompok Tani 

Kelompok tani sebagai bagian dari peran dan 

fungsi dalam suatu penggerakan pembangunan pertanian 

di dalam suatu desa, kelompok tani inilah yang menjadi 

pelaku utama didalam suatu pembangunan pertanian di 

suatu pedesaan. Dalam hal ini kelompok tani adalah 

sebagai wadah untuk membangun suatu pembangunan 

pertanian seperti peran penyediaan modal, penyediaan 

informasi, serta pemasaran produk-produk petani 

kepasaran. 

Peranan di dalam suatu kelompok bisa dimainkan 

setiap waktu oleh pemimpin anggota maupun anggota 

didalam kelompok. Pemimpin kelompok tani disini 

memiliki peran yang sangat penting didalam kelompok 

yaitu koordinator kelompok, dimana mereka menjelaskan 

atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat 

serta saran, sementara disisi lain setiap anggota berhak 

memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi 

kelompok. Pemimpin kelompok bisa menjadi suatu 

penggerak didalam bertindak atau mengambil keputusan 
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dan berusaha untuk mengupayakan agar suatu kelompok 

tetap melakukan suatu kegiatan yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Meningkatnya suatu partisipasi kelompok akan 

memunculkan peningkatan kedinamisan kelompok. 

Kedinamisan kelompok inilah yang akan membuat 

peluang sebesar-besarnya kepada anggota kelompok 

untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam memajukan 

suatu kelompok yang membuat tujuan yang dibuat 

tercapai. Kelompok tani yang dinamis ditandai dengan 

adanya interaksi didalam kelompok guna mencapai tujuan 

kelompok. Peran kelompok tani dalam hal ini antara lain 

sebagai berikut: 

a. Melatih SDM 

Kelompok tani merupakan wadah belajar 

mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan 

pengetahuan keterampilan dan sikap (PKS) serta 

tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam 

berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, 

pendapatannya bertambah serta kehidupannya lebih 

sejahtera. 

b. Pendanaan 

Kelompok tani berfungsi berperan dalam hal 

peminjaman modal untuk membantu petani dalam hal 

pendanaan selama masa penanaman.  

c. Peminjaman alat pertanian 

Kelompok tani menyediakan peminjaman 

alat-alat pertanian untuk membantu petani dalam 

mengerjakan pekerjaannya. 

d. Pendampingan dan Pengawasan 

Mengadakan survey secara berkala dan 

terjadwal oleh anggota kelompok tani sebagai bentuk 
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pengawasan terhadap perkembangan tanaman yang 

ditanam oleh anggota kelompok tani. 

Pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya 

berperan dalam menciptakan iklim untuk berkembangnya 

inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan / 

fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian 

perlindungan hukum. Pengembangan kelompok tani  dan 

penanggung jawab kelompok tani di tingkat desa adalah 

Kepala Desa, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh 

penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah tersebut 

dengan kegiatan-kegiatan, yaitu: 

a. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang 

diselenggarakan oleh kelompoktani. 

b. Menyampaikan berbagai informasi dan teknologi 

usaha tani 

c. Memfasilitasi kelompoktani dalam melakukan PRA, 

penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan 

rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) 

d. Penyusunan programa penyuluhan pertanian desa/ 

kelurahan 

e. Mengajarkan berbagai ketrampilan usaha tani serta 

melakukan bimbingan penerapannya. 

5. Peran Kelompok Tani dalam Islam  

Kepentingan sektor pertanian dalam kehidupan 

manusia dan keperluannya begitu terasa sejak zaman 

dahulu, dalam Islam kegiatan pertanian merupakan salah 

satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. 

Hasil pertanian selain memberikan hasil bagi petani juga 

merupakan pekerjaan yang mendapatkan ganjaran dari 

Allah.SWT. Disamping itu bidang pertanian juga 

membawa para petani kepada sifat tawakkal.
7
  

                                                           
7Jefri Putri Nugraha, “Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Studi Agama Islam, Vol 10 No 2 (2017): 1. 
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Kepentingan bidang pertanian pada pandangan Islam 

dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Quran yang 

menyebutkan mengenai hasil tanaman dan buah-buahan. 

sebagaimana yang terkandung dalam ayat berikut: 

                   

                          

      

 “Kami menjadikan (di atas muka bumi ini 

tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma 

dan anggur. Kami pancarkan air (disitu). Tujuannya 

supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada tanaman 

tersebut dan tanaman-tanaman lain yang mereka 

usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu 

bersyukur?” (Q.S. Yasin [36]: 34-35).\ 

 Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa 

Allah menjelaskan dengan sangat detail tentang 

penciptaan muka bumi sebagai tempat yang sesuai untuk 

dijadikan kebun-kebun yang baik supaya manusia dapat 

berusaha dan mengambil rezeki dari itu semua tumbuh-

tumbuhan yang mereka tanam. 
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“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, 

lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam 

tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan 

dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan 

dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang 

menulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan 

menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman.” (Q.S. Al-An’am [6]: 99). 

Maksud ayat tersebut adalah bahwa dengan 

kepastian dalam keadaan diberkahi sebagai rezeki buat 

hamba-hamba Allah untuk menyuburkan dan sebagai 

pertolongan untuk semua makhluk dan rahmat dari Allah 

untuk mereka. Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat 

mendekatkan diri seseorang kepada Allah hal ini karena 

tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam 

proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. 

Melakukan usaha pertanian lebih membuat seseorang itu 

memahami hakikat sebenarnya yaitu tawakkal kepada 

Allah dan beriman kepada kekuasaan-Nya. 

 

B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi 
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setiap warga negara yang mengandalkan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan 

kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 

Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang 

setingkat lebih dari kehidupan.
8
 Orang yang merasa 

hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang 

satupun batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang 

mengancam. 

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan 

tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal 

ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan harus 

lah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga 

dalam aspek spiritual, ketika sebuah proses pembangunan 

hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material 

maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang 

diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan 

merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna 

meskipun semua fasilitas tersedia.  

Work Health Organization mengartikan kualitas 

hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap  

kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan 

sistem nilai yang ada yang terkait dnegan tujuan, harapan, 

standar dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep 

ini memberikan makna yang lebih luas karena 

dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, 

tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan 

lingkungannya.
9
 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial menjelaskan juga tentang arti 

                                                           
8 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: 

Refika Aditama, 2014), 2. 
9Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), 44. 
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kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya.  

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, 

kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, materil, maupun spiritual yang 

meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 

lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara 

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

rumah tangga serta masyarakat. sedangkan menurut 

Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi 

lain dari kualitas hidup manusia (quality humen life), yaitu 

suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta 

terealisasinya nilai-nilai hidup. 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu 

masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. 

Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, 

keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup 

rakyat.
10

 Masalah pembangunan memiliki visi 

memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti yang 

seluas-luasnya, pemberdayaan masyarakat merupakan 

modal utama masyarakat untuk mengembangkan dirinya 

serta mempertahankan dirinya ditengah-tengah 

masyarakat lainnya.
11

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan merupakan proses kegiatan yang 

terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

                                                           
10Astrianan Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja 

Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah 

Tahun 2009”, Economics Development Analysis Journal, Vol. 1 No.2 (2012): 2. 

https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472. 
11 Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Kondisi Sosial Ekonomi Rumah 

Tangga Sektor Perikanan, (Jakarta, 2011), 23. 

https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472
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sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar dan menjadikan 

kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya. 

2. Konsep Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang 

mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta ”cetera” 

yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa 

yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung 

dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang 

yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman 

tentram, baik lahir maupun batin. 

Kesejahteraan hidup merupakan satu proses 

dinamik yang memberi nilai kepada manusia tentang 

bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah 

baik atau sebaliknya. Kualitas hidup rakyat yang 

bertambah baik menunjukkan kesejahteraan rakyat 

meningkat dan maju. Ini karena konsep kesejahteraan itu 

sendiri bersifat subjektif dan susah diukur, lebih lagi 

dalam sebuah negara yang mempunyai berbagai bidang 

ekonomi sebagai penyumbang pendapatan negara seperti 

sektorpertanian.  

Kesejahteraan sosial masyarakat meliputi aspek 

perumahan, hubungan sosial, administrasi, keamanan, 

keterlibatan sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan 

dan keluarga. Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan 

menjadi 4 faktor yaitu rasa aman, kesejahteraan, 

kebebasan dan jati diri. Kesejahteraan pada intinya 

mencakup tiga konsepsi yaitu: 

a. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah 

dan sosial. 

b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan 

lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi 
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kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha 

kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.  

c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-

usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi 

sejahtera.  

Kesejahteraan secara umum sering diartikan 

sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan 

terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya 

yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, 

perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. 

Kesejahteraan terdiri dari dua macam di antaranya: 

a. Kesejahteraan Pengorangan 

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan 

tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga 

bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini 

tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena 

itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo 

dari “utilities” yang positif dan negatifdalam utilities 

yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh 

sang warga dari semua barang langka pada asasnya 

dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. 

b. Kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut 

kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan 

anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang 

dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, 

kesejahteraan dari beberapa individu atau 

kesejahteraan bersama. 

3. Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat 

Pemerintah dan steakholder terkait, pada setiap 

kebijakannya berupaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagai tujuan akhir. Mengacu pada ungkapan 

salus populi suprema lex yang artinya kesejahteraan 

rakyat adalah hukum tertinggi. Seperti yang diungkapkan 
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John Locke bahwa legitimasi tertinggi proses demokrasi 

tergantung pada mereka yang melayani kebaikan orang-

orang, dan berbeda dari kehendak orang-orang.
12

 Berbagai 

upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, upaya peningkatan kesejahteraan harus 

diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang 

menghambat upaya itu sendiri, kemudian mulai 

melakukan revitalisasi permasalahan tersebut dengan 

merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. 

Berbagai upaya dilakukan dengan mengentaskan 

kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

misalnya dalam program keluarga berencana, kesehatan, 

perekonomian, perbaikan sarana dan prasarana 

transportasi.
13

 

Secara umum upaya segala perubahan yang 

dikehendaki seluruh lapisan masyarakat, kemudahan 

dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam 

mengakses informasi, keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pembangunan menjadi penting dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan.
14

 Adapun tahapan yang harus diperhatikan 

dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya: 

a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan 

masalah yang dapat digunakan, dalam hal ini memang 

harus di perhatikan guna menyelesaikan permasalahan 

yang ada khususnya dalam hal ini meningkatkan 

kesejahteraan karena tanpa adanya sumber pemecahan 

masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.  

                                                           
12Gleen Moots Dan Greg Foster, “Salus Populi Soprema Lex: John Locke 

Versus Contemporary Democratic Theory”, Jurnal Perspectives On Political Science, 

Vol. 39 No.1 (2010): 35. 
13Mulyanto, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, (Yogyakarta: 

Aditya Media Yogyakarta,1994), 40. 
14Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, (Yogyakarta: Arruz 

Media,2007), 18. 
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b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-

sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat 

guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan 

antara masalah dengan sumber pemecahan masalah 

yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat. 

c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus 

bersifat demokratis, dalam hal ini meningkatkan 

kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat 

tersebut dilibatkan di dalamnya.  

d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut 

hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha 

tersebut tidak menimbulkan dampak negative bagi 

masyarakat, tetapi dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak 

positif bagi masyarakat. 

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Indikator kesejahteraan dalam masyarakat 

berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan 

tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, 

ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan 

lingkungan, sosial budaya.
15

 Secara umum indikator yang 

digunakan oleh BPS merujuk pada indikator yang 

ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Kluarga 

Berencana Nasional (BKKBN).  

BKKBN sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 

memberikan klasifikasi indikator keluarga yang dapat 

dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan 

tingkat kesejahteraan, yaitu: 

                                                           
15Katalog Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 (Welfare Indicators 2018), 

(BPS RI, 2018), 5.  
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a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) 

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 

(enam) indikator keluarga sejahtera 1 KS (KS 1) atau 

indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) 

b. Tahapan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) 

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator 

tahapan KS 1 dan 8 (delapan) indikator keluarga 

sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” 

(psychological needs) keluarga. 

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS 1 dan 8 (delapan) indikator KS 

II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) 

indikator Keluarga Sejahtera III  (KS III), atau 

indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental 

needs) dari keluarga. Tahapan Keluarga Sejahtera III. 

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS I. 8 (delapan) indikator KS II, 

dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi 

salah satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III 

Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” 

(self esteem) keluarga. 

Indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN 

(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional)  terdiri dari empat bagian, yaitu: 

a. Enam indikator tahapan keluarga Pra sejahtera 1 (KS 

1) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic 

needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:  

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali 

sehari atau lebih. 

Pengertian makan adalah makan menurut 

pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, 
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seperti makan nasi bagi mereka yang biasa 

makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple 

food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang 

biasa makan sagu dan sebagainya.  

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian.  

Pengertian pakaian yang berbeda adalah 

pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, 

sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian 

yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-

beda. Misalnya pakaian untuk dirumah (untuk 

tidur atau beristirahat dirumah) lain dengan 

pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja 

(kesawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) 

dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian 

(seperti menghadiri undangan perkawinan, 

piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya) 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai 

atap, lantai dan dinding yang baik.  

Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini 

adalah keadaan rumah tinggal keluarga 

mempunyai atap, lantai dan dinding dalam 

kondisi yang layak ditempati, baik dari segi 

perlindungan maupun dari segi kesehatan. 

4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 

kesehatan. 

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana 

kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai 

Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, 

Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan 

obat-obatan yang diproduksi secara modern dan 

telah mendapat izin peredaran dari instansi yang 
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berwenang (Departemen Kesehatan / Badan 

POM). 

5) Bila pasangan ingin ber KB pergi ke sarana 

pelayanan kontrasepsi. 

Pengertian sarana pelayanan kontrasepsi adalah 

sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah 

Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai 

Pengobatan Apotek, Posyandu, Poliklinik,Dokter 

Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang 

memberikan pelayanan KB dengan alat 

kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, 

kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada 

pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya 

untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia 

Subur). 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

Pengertian semua anak umur 7-15 tahun adalah 

semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika 

keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang 

harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. 

Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di 

keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah 

setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP / 

sederajat SLTP.  

b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau 

indikator “kebutuhan psikologis” (psychological 

needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera 

yaitu: 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

Pengertian anggota keluarga melaksanan ibadah, 

sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang 
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dianut oleh masing-masing keluarga/ anggota 

keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan 

sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga 

dirumah atau ditempat-tempat yang sesuai 

dengan ditentukan menurut ajaran masing-

masing agama/kepercayaan.  

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan daging/ikan/telur. 

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah 

memakan daging atau ikan atau telur, sebagai 

lauk pada waktu makan untuk melengkapi 

keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku 

untuk keluarga vegetarian.  

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.  

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak 

pakai (batu/bekas) yang merupakan tambahan 

yang telah dimiliki baik ndari membeli atau dari 

pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang 

lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat 

setempat.  

4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 untuk 

setiap penghuni rumah. 

Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 adalah 

keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, 

maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, 

kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang 

apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah 

diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m
2
. 

5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaaan 

sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi 

masing-masing.  

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi 

kesejhatan seseorang dalam keluarga yang 
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berada dalam batas-batas normal, sehingga yang 

bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, 

atau tidak terpaksa absen bekerja/bersekolah 

lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota 

keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan 

fuingsinya sesuai dengan kedudukan masing-

masing didalam keluarga.  

6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

Anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan adalah keluarga yang 

paling kurang salah seorang anggotanya yang 

sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa 

uang atau barang dari sumber penghasilan yang 

dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat 

memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara 

terus menerus.  

7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa 

baca tulisan latin. 

Pengertian anggota keluarga umur 10 – 60 tahun 

bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga 

yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat 

membaca tulisan huruf latin dan sekaligus 

memahami arti dari kalimat kalimat dalam 

tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi 

keluarga yang tidak mempunyai anggota 

keluarga yang berumur 10-60 tahun.  

8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan alat/obat kontrasepsi.  

Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah 

keluarga yang masih berstatus pasangan usia 

subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut 

KB dengan menggunakan salah satu alat 
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kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, 

Implan, Kondom, MOP dan MOW.  

c. Lima indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau 

indikator “kebutuhan pengembangan” 

(developmental needs), dari 21 indikator keluarga 

sejahtera yaitu: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama. 

Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama adalah upaya keluarga untuk 

meningkatkan pengetahuan agama mereka 

masing-masing. Misalnya mendengarkan 

pengajian, mendatangkan guru mengaji atau 

guru agama bagi anak, sekolah madrasah bagi 

anak-anak yang beragama Islam atau sekolah 

minggu bagi anak-anak beragama Kristen.  

2) Sebagai penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang.  

Pengertian sebagian penghasilan keluarga 

ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah 

sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan 

untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa 

barang. 

3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling 

kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi. 

Kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk 

makan bersama sama, sehingga waktu bsebelum 

atau sesudah makan dapat digunakan untuk 

komunikasi membahas persoalan yang dihadapi 

dalam satu minggu atau untuk bermusyawarah 

antar seluruh anggota keluarga.  

4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal.  
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Pengertian dari Keluarga ikut dalam kegiatan 

masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah 

keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota 

keluarga dalam kegiatan masyarakat di 

sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, 

seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, 

arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan 

kesenian, olahraga dan sebagainya.  

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ 

majalah/ radio/ tv/ internet. 

Tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga 

untuk memperoleh akses informasi baik secara 

lokal, nasional, regional, maupun internasional, 

melalui media cetak (seperti surat kabar, 

majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti 

radio, televisi, internet). Media massa tersebut 

tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli 

sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi 

dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh 

orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik 

umum/milik bersama.  

d. Dua indikator Keluarga Sejahtera III  (KS III) atau 

indikator “aktualisasi diri” (self esteern) dari 21 

indikator keluarga, yaitu: 

1) Keluarga secara teratur dengan sukarela 

memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan 

sosial.  

Pengertian keluarga secara teratur dengan suka 

rela memberikan sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki 

rasa sosial yang besar dengan memberikan 

sumbangan materiil secara teratur (waktu 

tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang 

maupun barang, bagi kepentingan masyarakat 

(seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, 
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yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk 

membiayai kegiatan kegiatan ditingkat 

RT/RW/Dusun, organisasi atau kepanitiaan 

(seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, 

kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, 

institusi masyarakat, pengurus RT/RW, 

LKMD/LMD dan sebagainya). 

5. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Falah berasal dari bahasa arab dari kata aflahah-

yuflihu yang memberi kesuksesan, kemuliaan, dan 

kemenangan, yaitu kemuliaan kemenangan dalam hidup.
16

 

Falah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan 

didunia dan diakhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. 

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang 

memberikan dampak yang disebut maslahah segala 

bentuk keadaan baik material maupun non material, yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia. 

Menurut as-shabiti, maslahah dasar bagi 

kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama 

(dien), jiwa (nafs)¸ intelektual (aql), keluarga dan 

keturunan (nasl) dan material (ealth). Kelima hal tersebut 

merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan 

yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia 

didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak 

tercapai dengan sempurna. 

Definisi Islam tentang kesejahteraan pada 

pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. 

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian 

yaitu kesejahteraan kholistik dan seimbang. Yaitu 

                                                           
16Kuncoro Hadi, “Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator 

Perusahaan Islami”, Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No.3. (2012): 143. 
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kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya 

kebutuhan spiriyual serta mencakup individu dan sosial. 

Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang. Demikian 

pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. 

Manusia merasa bahagia jika terdapat keseimbangan 

diantara dirinya dan lingkungan sosialnya. Yang terdapat 

dalam Al-Quran surat Al-Jumu’ah ayat 10: 

                      

                   

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk beribadah dan mencari 

rezeki serta berbuat baik kepada sesama manusia dan 

jangan lupa selalu mengingat sang pencipta (Allah swt). 

a. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia 

tidak hanya hidup dialam dunia saja, tetapi dialam 

setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). 

Kecukupan materi didunia ditunjukan dalam rangka 

untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi 

ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan 

akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan 

kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibanding 

kehidupan dunia. 

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, 

tentu hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman 

umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist, tergantung 

ada atau tidaknya hubungan manusia dengan 

Tuhannya dan dengan sesama manusia. Bahwa Islam 
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tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang 

kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu 

metode lengkap yang mencakup garis-garis yang 

harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap 

dirinya sendiri atau kelompok. 

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari 

suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup 

atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau 

kekayaan, intelektual atau akal. Ia menitik beratkan 

bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan didunia dan 

di akhirat merupakan tujuan utamanya. Ia 

mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi 

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah 

individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, 

kesenangan dan, kenyamanan serta kemewahan.
17

 

Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya 

kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang 

sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi 

kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau 

keinginan yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, 

dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut 

merupakan salah satu kewajiban dalam agama. 

Muhammad Nejatullah Sidiqqi, bahwa tujuan 

aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam 

antara lain:
18

 

1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara 

sederhana 

2) Memenuhi kebutuhan keluarga 

3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang 

                                                           
17Andiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persad, 2012), 62. 
18Muhammad Nejatullah Sidiqqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, 

Terjemahan Anas Sidik Dari Judul Aslinya “The Economic Enterprise in Islam”, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 15.  
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4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang 

ditinggalkan 

5) Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut 

jalan Allah. 

   Adapun beberapa sifat maslahah, antara lain: 

1) Maslahah bersifat subjektif, dalam arti setiap 

individu menjadi hakim bagi masing-masing 

dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan 

merupakan suatu maslahah atau bukan bagi 

dirinya. Kriteria maslahah ini ditetapkan oleh 

syariah dan sifatnya mengikat bagi semua 

individu. 

2) Maslahah orang perorangan akan konsisten 

dengan maslahah orang banyak. Konsep ini 

sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, 

yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak 

dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau 

kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan 

kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
19

 

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan 

bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup 

kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
20

 

a. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama 

dan dunia. 

 Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka 

kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan 

hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan 

dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat 

menunjukan kebutuhan dasar atau pun primer yang 

harus selalu ada dalam kehidupan manusia. 

Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin 

                                                           
19Ika Yunia Fauzia danAbdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Bandung: Kencana, 2011), 164. 
20Ibid., 165. 
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yang bisa dikenal dengan al-kulliyat al khamsah, 

yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. 

Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima diatas, 

yang apabila tidak tercukupi akan membawa 

kerusakan bagi kehidupan manusia. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa kesejahteraan 

(maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada 

pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, ia 

menitikbertakan bahwa sesuai tuntunan wahyu, 

“kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahah ad-diin wa 

ad-dunya) merupakan tujuan utamanya”. 

b. Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan kemudahan dan menghilangkan 

kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan 

ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada 

menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan 

keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi 

maka akan bisa menambah Value atau nilai kehidupan 

manusia.  

c. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan 

apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat 

juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau 

identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati 

kemewahan. 

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan memiliki arti 

terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, 

dahaga dan penyakit, serta kebodohan bahkan lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi yang dapat 

dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT 

kepada Adam AS, terdapat dalam Q.S Thaha ayat 117-

119. 
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“Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya 

ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka 

sekali-kali janganlah ia mengeluarkan kamu berdua dari 

surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya 

dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak 

akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas 

matahari di dalamnya” (Q.S. At-Thaha [20]: 117-119) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus 

selalu berusaha dalam mencapai kesejahteraan dengan 

cara yang baik dan diridhoi oleh Allah dan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam, sejahtera tidak 

hanya sekedar dari materi tetapi kesejahteraan secara 

batin (uhrowi).  

Bersumber dari pandangan hidup Islam 

melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu: 

a. Keadilan, dengan menjungjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada 

kebenaran. 

b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan 

alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap 

perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara 

umum bukan kesejhateraan secara pribadi atau 

kelompok tertentu saja. 
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c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di 

masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan 

yang baik antar individu dan masyarakat, karena 

Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal secara 

seimbang. 

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, 

pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan 

masyarakat, baik primer maupun sekunder. Karena hal 

tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada 

pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat 

saja, namun harus berusaha mencakup seluruh kebutuhan 

komplementer lainnya, selama tidak bertentangan dengan 

syariat sehingga kehidupan masyarakat sejahtera. 

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam dapat 

dikendalikan oleh distribusike kayaan tersebut maka 

kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan 

dapat terpenuhi secara seimbang. Sedangkan suatu 

keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, 

akal, dan kehormatan manusia dnegan demikian, 

kesejahteraan ekonomi Islam mencakup seluruh aspek 

kebutuhan jasmani dan rohani. 
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C. Kerangka Pikir 
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