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ABSTRAK 

 

 Penambangan pasir merupakan suatu cara atau proses 

kegiatan pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia guna 

mendapatkan pasir dengan cara menggali sungai maupun dataran yang 

memiliki kandungan pasir yang cukup tinggi. Aktifitas penambangan 

dianggap uang logam yang memiiki dua sisi yang saling berlawanan, 

yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang 

sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong 

pendapatan masyarakat petani. Sebagai perusak lingkungan, 

pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim atau 

lapisan tanah. Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di 

Kecamatan Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 

Lampung Tengah, pada kenyataan yang ada pada masyarakat bahwa 

dengan adanya penambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung ini 

sudah meresakan  masyarakat. Karena penambangan pasir Kecamatan 

Sendang Agung ini membuat jalan menjadi rusak dan lahan sisa 

penambangan tidak produktif.  

 Pemerintah sebagai instansi yang mengatur dan mengawasi 

setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat memiliki konsep yang 

bertujuan untuk melalukan pembangunan secara berkelanjutan atau 

yang biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Salah 

satu konsep yang ada dalam SDGs merupakan pembangunan 

lingkungan secara berkelanjutan yang merupakan cara pemanfaatan 

lingkungan dengan cara tidak merusak ekosistem lingkungan hidup 

guna melestarikan alam untuk generasi masa depan.  Berdasarkan 

uraian tersebut maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa tentang 

Pengaruh Konsep SDGs Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat (studi kasus industri pertambangan pasir di Kecamatan 

Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). 

 Tujuan penelitan untuk mengetahui Pengaruh Konsep SDGs 

Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus 

industri pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 

Lampung Tengah). Penelitian ini  merupakan penelitian lapangan 

dengan menggunakan pengumpulan data  melalui wawancara 

dokumentasi serta kuesioner sebagai metode pendukung penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dianalisis secara 

induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya 

penambangan pasir di lahan pemilik sawah menjadikan pendapatan 

tambahan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Namun 
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terdapat  dampak negatifnya yang ditimbulkan seperti meningkatnya 

polusi udara, kebisingan, tercemaranya aliran air sungai dan rusaknya 

jalan .Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari 

lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah 

haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat 

dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerena perbuatan tersebut 

merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an surat 

al-A’raf ayat 56. Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek 

pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan  

masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan sehingga akan 

lebih menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat serta 

pertambangan yang lebih menjaga lingkungan. 
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MOTTO 

                            

            

Artinya :”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia,   Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar)” 

(QS.Ar-Rum: 41) 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mempermudah dan 

memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta 

memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi, maka 

diperlukan penegasan judul. Hal ini bertujuan agar pembaca 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, 

serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul 

dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi  “ Analisis 

Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Dalam 

Upaya Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Industri Pertambangan Pasir Di 

Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). 

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang 

terdapat pada judul skripsi ini. 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 

penguraian pokok persoalan  atas bagian-bagian, atau 

hubungan antara bagian-bagian itu untuk  mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara  

keseluruhan.
1
 Berdasarkan uraian di atas, analisis yang 

dimaksud untuk mengetahui persoalan utama dalam 

penelitian serta hubungan yang terjadi antar teori dan fakta 

di lapangan, 

2. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 

dokumen kesepakatan pembangunan global untuk 

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan pada proses pembangunan.
2
 SDGs 

menjadi teori rujukan dalam penelitian ini. SDGs ini 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 58. 
2 Muhammad Fardan Ngoyo, Mengawal Sustainable Development Goals 

(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan, Jurnal Sosioreligius, 

Vol.1, No. 1 Juni 2015, h. 1 
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digunakan untuk mengetahui kesesuaian teori dengan fakta 

di lapangan. 

3. Kesejahteraan Masyarakat adalah terpenuhinya segala 

kebutuhan hidup baik material maupun non-material, yang 

dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, 

pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan 

yang semakin meningkat dan merata, sehingga dapat 

membuat seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan 

selamat.
3
 

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 ilsam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan al-hadits.
4
 Perspektif ekonomi 

Islam digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui 

kesesuaian antara penerapan konsep SDGs di lapangan 

dengan kaidah ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur’an 

dan Al-Hadis. 

5. Industri Pertambangan Pasir adalah pengambilan pasir 

dari dangkal untuk di naikan ke atas dengan menggunakan 

mesin maupun alat berat dengan maksud pengambilan jenis 

bahan galian mineral non logm (pasir) yang mempunyai arti 

ekonomis.  

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat 

disimpulkan  bahwa maksud judul skripsi ini adalah penelitian 

secara ilmiah mengenai sejauh apa penerapan konsep SDGs 

dalam pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada 

sektor pertambangan, dalam hal ini pertambangan tradisional 

terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam industri 

pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabuapten 

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

PT. Refika Pratama. 2015), h.86 
4 Suharwadi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2015), h. 36 
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Lampung Tengah yang kemudian diintegerasikan dan dilihat 

dengan perspektif ekonomi Islam. 

B. Latar Belakang 

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dalam berbagai bentuk dari mulai pembangunan maupun 

teknologi. Dengan seiring perkembangan tersebut terdapat 

kecemasan dengan semakin memburuknya kualitas lingkungan 

yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, 

baik laut, darat maupun udara. Penggalian secara besar-besaran 

terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan kehidupan 

manusia yang makin hari tampak makin tidak efisien dan 

mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk 

lingkungan.
i5
 

Di negara Indonesia juga mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan berbagai tantangan hadir baik dari internal 

maupun eksternal namun dalam  konteks pembangunan negara 

maupun daerah, masih cukup tertinggal apalagi bila dibandingkan 

dengan negara-negara lain, posisi Indonesia digolongkan sebagai 

negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia 

dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat kemakmuran 

yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara 

maju. Namun, bila melihat secara umum, potensi sumber alam 

negeri ini yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia 

boleh dikatakan sebagai negeri yang kaya raya. Meskipun dari 

sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masih jauh 

dibawah negara-negara maju. 

Indonesia sendiri mempunyai sumber kekayaan alam 

yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di 

dunia, tanah subur, pemandangan alam begitu indah. Wilayah 

perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan sangat besar turut 

berperan penting dalam kehidupan manusia.
6
 Tidak hanya kaya 

                                                           
5M.  Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 130.  
6Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan 

Aplikasi, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 98.  
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akan alam saja akan tetapi kaya akan bahan galian (tambang). 

Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas 

bumi, batu bara dan lainlain. Bahan galian itu dikuasai oleh 

Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk 

mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau 

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk 

mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.
7
 

Persoalan lingkungan alam telah muncul bersamaan 

dengan berkembangnya kapitalisme. Lingkungan alam (nature) 

kemudian disebut-sebut sebagai sumberdaya alam (natural 

resources) bagi industri. Oleh karena sumber daya alam yang 

terbatas, sementara kebutuhan pemupukan modal tidak ada 

batasnya dan bahkan perlu terus ditingkatkan, maka sumberdaya 

alam itu perlu pula dipertahankan dan dikelola secara ilmiah. 

Kerusakan lingkungan fisik akibat pertambangan dirasakan 

berbagai daerah karena eksploitasi pertambangan pasir yang 

berlebihan. Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan 

perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, 

secara umum telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPPLH).
8
 

Pada catatan tahun 2019, Direktur Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (WALHI) Provisi Lampung Irvan Tri Mursi 

secara tegas mengatakan bahwa pencegahan kerusakan 

lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif 

pemerintah. Irvan mendorong KPK untuk tegas kepada 

penambang dan perusahaan mulai dari proses awal penambangan, 

ketika penambangan dan reklamasi pasca tambang.
9
 Sikap 

pemerintah yang selama ini tidak memberi perhatian lebih 

                                                           
7Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,(Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), h.1 
8Sigit Sapto Nugroho, dkk, Hukum Sumber Daya Alam Perspejtif Keadilan 

Inter-Antar Generasi, (Solo:Ivore,2019), h. 56 
9 M.lampost.co (On-line) tersedia di: https://www.google.com/amp/s/m. 

lampost.co/amp/walhi-catat-16-kasus-tambang-bermasalah-di-lampung.html (diakses 

tanggal 26 juli 2021), p. 17.53 

https://www.google.com/amp/s/m
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terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan 

lingkungan terus meluas hingga berefek secara signifikan 

terhadap masyarakat dan wilayah kelolanya, baik yang hidup di 

desa maupun di kota. Penyebab lainnya adalah perilaku 

perusahaan yang cenderung tidak peduli dengan dampak 

lingkungan yang terjadi. Maka sudah sangat jelas bahwa 

persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dengan 

keberpihakan penyelenggara negara. 

Berdasarkan data pantauan wahana lingkungan hidup 

indonesia lampung pada tahun 2019  tercatat ada16 kasus terkait 

pertambangan bermasalah di provinsi lampung, diantaranya 

terbagi menjadi 5 macam jenis pertambangan yaitu, tambang 

pasir laut, tambang pasir sungai, tabang emas, tambang batu bara, 

dan tambang batu. Perusahaan memiliki kewajiban untuk 

menghijaukan kembali daerah bekas galian tambang pasir. 

Kemudian perusahaan penambang juga harus mengiuti aturan 

angan melakukan perbuatan-perbuatan melawan undang-undang. 

Mafia- mafia tambang juga harus dibasmi karena merugikan 

masyarakat, alam dan negara. 

Beberapa Tambang pasir sungai dan darat di Lampung 

yang tidak memiliki izin mendapat sanksi tegas dari pemerintah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. PT. Jaya Pasifik Propertindo (PT JPP) di Kecamatan Pasir 

Sakti Kabupatan Lampung Timur 

2. Tambang pasir ilegal di Kecamatan Labuhan Meringgai dan 

Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur 

3. Pt. Pringsewu Jaya Abadi di Kecamatan Banyumas dan 

Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, 

Lampung 

4. BUMN PT Waskita Karya, lewat CV Lancar Abadi dan CV 

Berkah Kita Maju Bersama di Way Sekampung, Pringsewu. 

5. Tambang pasir disepanjang bantaran sungai Way Seputih di 

Gunung Sugih dan Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
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Beberapa kasus yang terjadi menunjukan bahwa masih 

lemahnya tindakan pemerintah maupun institusi yang berkaitan 

dikarenakan masih banyak tambang pasir yang beroprasi di 

lampung tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh dinas 

lingkungan maupun aparat pemerintah setempat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial pasal 1 yang menyatakan bahwa 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.
10

 Kesejahteraan keluarga adalah 

terciptanya suatu keadaan harmonis dan terpenuhinya kebutuhan 

jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami 

hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi 

masalah-masalah keluarga akan mudah diatasi secara bersama 

oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga 

dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, 

kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus 

diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang 

sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang 

dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.
11

 

Masyarakat Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 

Lampung Tengah umumnya adalah bermata pencaharian sebagai 

petani sawit dan petani karet, namun para petani di Kecamatan 

Sendang Agung masih banyak yang kondisi perekonomianya 

dibawah rata-rata. Dapat dilahat dari data tabel jumlah 

kemiskinan dari tahun 2016-2019 sebagai berikut:
12

 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung 

Tahun 2016-2019 

                                                           
10Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), h. 120  
11Benny Soembodo, Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai 

Kesejahteraan Sosial, (Journal.unair.ac.id), 2015. h.36  
12 Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019. h.5 
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Kampung 2016 2017 2018 2019 

1. Sendang Mulyo 

2. Sendang Rejo 

3. Sendang Agung 

4. Sendang Retno 

5. Sendang Baru 

6. Sendang Asih 

7. Sendang Asri 

8. Sendang Mukti 

9. Kutowinangun 

209 

521 

434 

417 

243 

226 

427 

512 

235 

222 

635 

412 

462 

276 

264 

495 

528 

264 

246 

502 

436 

355 

220 

235 

534 

559 

175 

200 

593 

484 

407 

260 

240 

465 

493 

240 

Total 3227 3658 3262 3282 

         Sumber: Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019 

Dari data tersebut, pendataan masyarakat miskin yang 

ada di Kecamatan Sendang Agung sekitar 3282 orang, Meskipun 

dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan 

ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi petani yang tergolong 

miskin terdapat sebanyak 1275 orang atau berdasarkan persentase 

sekitar 3,13% dari jumlah penduduk Kecamatan Sendang Agung. 

Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya 

kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM 

masyarakatnya masih rendah juga disebabkan sumber mata 

pencaharian dan angkatan kerja sangat rendah.
13

 

Kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlian dan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup, karen itu 

terpaksa hidup dengan berupaya menyambung hidup di sektor 

informal. Sektor informal merupakan bentuk usaha yang paling 

banyak ditemukan di masyarakat. Sektor informal tidak hanya 

pada aspek produksi tetapi merupakan pekerjaan yang dapat 

memberikan standar hidup yang baik. 

Sektor pertanian di Kecamatan Sendang Agung 

mengalami penurunan sehingga mengakibatkan angka 

pengangguran semakin bertambah. Sehingga masyarakat 

mengelolah sumber daya alam dengan cara memanfaatkan lahan 

                                                           
13Ibid., 
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mereka disewakan untuk ditambang pasirnya agar para petani 

mendapatkan penghasilan tambahan. 

Terdapat beberapa jenis tambang sungai dan daratan yang 

ada di Kecamatan Sendang Agung yang menyokong 

perekonomian para masyarakat petani. Dibawah ini merupakan 

data jumlah tambang yang ada di Kecamatan Sendang Agung 

sebagai berikut:
14

 

Tabel 1.2 

Jumlah Industri Tambang Kecamatan Sendang Agung 

Kampung Batu Pasir 
Tanah 

Liat 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Sendang Mulyo 

2. Sendang Rejo 

3. Sendang Agung 

4. Sendang Retno 

5. Sendang Baru 

6. Sendang Asih 

7. Sendang Asri 

8. Sendang Mukti 

9. Kutowinangun 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

3 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

1 

6 

5 

4 

4 

2 

6 

3 

1 

2 

8 

8 

9 

10 

6 

11 

10 

5 

3 

Total 1 36 33 70 

        Sumber : monografi, potensi dan profil desa 

Dari tabel diatas didapat informasi bahwa tambang pasir 

yang ada di Kecamatan Sendang Agung berjumlah 36 tambang. 

Dari jumlah tambang yang ada tersebut 10 tempat tambang pasir 

menggunakan cara yang lebih moderen yaitu menggunakan 

mesin sedot pasir. Penggalian atau penambangan pasir yang 

beroperasi sejak pagi hingga malam yang berdampak pada 

lingkungan sekitar di Kecamatan Sendang Agung. Beberapa 

lokasi tambang pasir yang berdekatan sungai maupun lahan 

sawah mengakibatkan tanahnya menjadi longsor dan semakin 

melebarnya ukuran sungai. Hal tersebut mengakibatkan 

                                                           
14 Badan Pusat Statistik, Sendang Agung Dalam Angka 2018 
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kerusakan ekosistem sungai yang ada pada Kecamatan Sendang 

Agung.  

Disamping kerusakan ekosistem yang paling terkena 

dampaknya adalah infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat 

untuk mobilisasi didaerah tersebut. Dampak yang dihasilkan oleh 

penambangan pasir yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan 

Sendang Agung adalah retak dan rusaknya jembatan, jalanan 

Kebumen rusak karena beban truk bermuatan berat yang lewat 

setiap hari, lahan pertanian longsor dan penurunan permukaan 

dataran tanah sawah.
15

 Kerusakan lingkungan fisik yang terjadi di 

sepanjang Sungai dan dataran Kecamatan Sendang Agung akibat 

penambangan pasir dengan mesin sedot membawa pengaruh 

terhadap lingkungan hidup masyarakat di Kecamatan Sendang 

Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu belum ada 

tindakan secara tegas dari pemerintahan daerah terhadap 

penambangan pasir tersebut. 

Dalam peranannya sebagai khalifah, manusia yang harus 

mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung 

maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt., berupa bumi dan 

segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, angin, 

tumbuh-tumbuhan, sungai, dan binatang-binatang justru manusia 

banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran 

akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak 

kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk 

terhadap kelangsungan lingkungan.
16

 

Sebagaimana di dalam al-Qur’an menerangkan bahwa 

bencana alam dan krisis lingkungan adalah dari manusia itu 

sendiri. Hal demikian diterangkan dalam surat ar-Rum (30): 41. 

                            

                                                           
15 Data observasi pra riset, wawancara masyarakat Kecamatan Sendang 

Agung (tanggal 2februari 2021). 
16Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, cet. Ke-1, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 24.  
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Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). 

Ayat di atas menerangkan bahwa, terjadinya kerusakan di 

muka bumi ini adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia, dan 

pada akhirnya akan memberikan dampak buruk bagi manusia itu 

sendiri. Bencana yang datang silih berganti mengiringi kerusakan 

alam yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapapun 

melainkan salah dari manusia itu sendiri. Di dalam Islam, 

bencana sesuatu yang menimpa atau membinasakan, kemalangan 

dan kejadian yang tidak diinginkan. Bencana juga lazim disebut 

dengan musibah. Dua kata itu memiliki makna yang sama.
17

 

Secara umum perkembangan ekonomi akan berdampak 

kepada lingkungan oleh karena itu, diperlukan pola pikir 

pembangunan yang baru, yaitu pembangunan yang memberikan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memberikan 

dampak buruk bagi lingkungan, sehingga kualitas kehidupan saat 

ini tidak terganggu dan sumberdaya alam tetap terjaga untuk 

menopang generasi yang akan mendatang. Inilah yang dimaksud 

program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah sebagai 

regulator dalam sebuah negara juga memberikan pengawasan dan 

menuntun masyarakatnya agar dapat memanfaatkan sumber daya 

alam dengan baik dan benar. Dengan memandang dari segala 

aspek kelestarian bagi alam maupun terhadap masyarakat itu 

sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi pemerintah 

memiliki sebuah konsep pembangunan dengan tujuan agar 

terciptanya negara yang aman, makmur dan sejahtera. 

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah 

dirumuskan oleh berbagai negara tersebut sangat sesuai dengan 

                                                           
17Hasan Muafif Ambarry, dkk, Ensiklopedia Islam, jilid: 3,(Jakarta: PT. 

Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 308.  
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kaid  ah dan tujuan Al-Quran yaitu dengan cara memelihara dan 

menjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah Swt. agar tidak 

terjadinya kerusakan yang mengakibatkan musibah bencana alam 

karena ulah tangan umat manusia seperti banjir longsor. Dalam 

konsep Tujuan Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga unsur 

penting dalam kehidupan  yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan 

yang harus dijalankan secara terintegrasi. Pemahaman tentang 

pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai 

perlindungan lingkungan tetapi pemahaman tentang keterkaitan 

antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam.  

Munculnya masalah ketersediaan bahan pangan, air, 

tanah dan energi merupakan akibat dari tindakan manusia yang 

melakukan eksploitasi secara berlebihan. Melalui konsep 

pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya 

alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan 

datang tetap dapat, menikmati kekayaan alam tersebut. 

Kegiatan pertambangan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat pada saat ini sangat besar sehingga 

pertambangan yang tidak terkendali mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan lingkungan, pengerusakan lingkungan adalah 

tindakan yang menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung 

terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. Setiap aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan lingkungan akan melahirkan dua 

kemungkinan yaitu manfaat lingkungan dan resiko lingkungan. 

Faktor yang membantu memenuhi kebutuhan manusia dinamakan 

manfaat lingkungan dan yang merintangi disebut resiko 

lingkungan Kegiatan penambangan akan beresiko terhadap 

keadaan lingkungan sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi 

setiap penduduk masyarakat Kecamatan Sendang Agung. 

Ekosistem lingkungan merupakan komponen sangat 

penting dalam pembangunan berkelanjutan dan SDGs tujuan ke 

15 yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan 

yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan 
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secara berkelanjutan, melawan pengguguran, serta menghentikan 

dan mengembalikan degradasi tanah dan menghentikan 

kehilangan keaneka ragaman hayati. SDGs 15 sangat penting 

karena komponen ini adalah pengguna sumber daya alam dan 

lingkungan berlandaskan motif keuntungan, sehingga berpotensi 

menciptakan deplesi dan destruksi apabila tidak memperhatikan 

keseimbangan terhadap alam. Sangat penting bagi semua pihak 

untuk memahami Ekosistem lingkungan dan bagaimana perlu 

dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. 

Dalam memanfaatkan potensi alam dengan baik maka 

tujuan tersebut agar terciptanya pembanagunan ekonomi dan 

pembukaan lapangan pekerjaan (green jobs)dengan investasi 

hijau(green investment), produksi, perdagangan, dan konsumsi 

yang nantinya akan memberikan kontribusi pada peningkatan 

kesadaran lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah 

lingkungan.
18

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu dan 

berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang masalah 

tersebut dengan judul “Pengaruh Konsep SDGs Dalam Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus industri 

pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung 

Kabupaten Lampung Tengah)”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pemahaman 

yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya 

fokus penelitian.  

1. Subjek dari penelitian ini adalah sampel penambang pasir 

yang ada di Kecamatan Sendang Agung dan pihakpihak 

terkait yang memiliki hubungan dengan kegiatan industri 

pertambangan dan penerapan konsep SDGs di lapangan. 

2. Penelitian ini menganalisa konsep SDGs dengan fakta yang 

ada di lapangan mengenai kegiatan industri pada bagian 

pertambangan, serta hubungan yang terjadi akibat dari 

                                                           
18Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Kementerian 

PPN/Bappenas, 2012  
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interaksi tersebut serta menitik beratkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya 

perekonomian daerah dengan mengedepankan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan konsep SDGs Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Industri 

Pertambangan Pasir di Kecamatan Sendang Agung 

Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana penerapan konsep SDGs Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep SDGs 

terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

bekerja pada pertambangan pasir secara umum ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam.  

2. Untuk mengetahui seberapa efektif konsep SDGs terhadap 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat penambang 

pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain: 

1. Secara teoritis  

a.  Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat untuk bidang keilmuan ekonomi Islam 

dan menjadi referensi rujukan untuk penelitian lanjutan 

mengenai penerapan konsep SDGs dalam pengembangan 

ekonomi daerah. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam 

membuat kebijakan terkait pengembangan industri yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola 

pikir yang dinamis penulis, yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk karya ilmiah. Menjadi tolak ukur 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan serta peka dan memahami 

gejala-gejala yang timbul di lingkungan sosial. 

b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting serta akan 

menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang 

diteliti. Kerangka pemikiran diuraikan berlandaskan Al-Qur’an 

dan al-hadis sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan 

ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka fikir yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan SDGs 

 

(QS Surat mengenai perintah tidak 

berbuat kerusakan di muka bumi) 

 

SDGs, undang -

undang lingkungan 

 

 

Implementasi di lapangan 

 

Al-Qur’an dan Hadis 

 

Meningkatkan kapasitas dan kualitas 

sumberdaya manusia, pertumbuhan 

ekosistem dan pengadaan 

infrastruktur yang terpadu  
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Terlaksananya SDGs secara teoritis akan mendorong 

pengembangan industri yang berkelanjutan ini ditandai 

dengan pencapaian indikator yang ada. Tujuan akhir dari 

berkembangnya perekonomian daerah setelah penerapan 

SDGs adalah kesejahteraan masyarakat dengan pencapaian 

indikator kesejahteraan secara umum maupun menurut 

perspektif ekonomi Islam.  

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis 

mendapat gambaran dalam menyusun kerangkaapikir dengan 

harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah 

dipahami dan relevan. Ada beberapa penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fardan 

Ngoyo pada tahun 2015 dengan judul mengawal sustainable 

development goals(SGDs) meluruskan orientasi pembangunan 

yang berkeadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

rakyat harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki 

seperangkat hak yang harus dipenuhi dan diberikan kuasa 

untuk memikirkan, menyusun, merencanakan, dan 

memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dalam mecapai 

target dan tujuan dalam proses pembangunan. Tujuan 

Peningkatan kapabilitas, 

kapasitas dan produktivitas  

Pencapaian Indikator 

pembangunan berkelanjutan 

. 

 
Peningkatan pendapatan 

dan konsumsi masyarakat  

 

 

Pencapaian indikator 

kesejahteraan (umum dan Islam) 

 

 

 

Kesejahteraan masyarakat 

 

 

 

Analisis Penerapan Konsep Suistainable Development Governments 

Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 
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pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang taken for 

granted yang serta merta harus diikuti tanpa pernah 

memikirkan bagaimana dampak dan kontribusinya bagi rakyat 

banyak.
19

 

 Penelitian yang dilakukan oleh M. Fani Cahyandito, 

penelitian ini menunjukan saat ini pola pembangunan di 

Indonesia masih sangat jauh dari konsep pembangunan 

berkelanjutan yang ideal. Disinilah peran KPB dituntut. KPB 

harus berfungsi tidak hanya sebagai media informasi antara 

pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dan 

stakeholdernya, tapi harus lebih jauh lagi, sebagai media 

pembelajaran agar semua pihak sadar bahwa sistem ekonomi 

sangatlah bergantung pada sistem sosial dan lingkungan, 

sehingga pola produksi dan konsumsi manusia haruslah 

rasional dan menggunakan akal sehat. Kalau pola ekonomi 

masih mengedepankan hawa nafsu, mengeksploitasi sumber 

daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan 

mengabaikan standard/norma-norma sosial, maka 

keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang 

akan terancam.
20

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Etika Khairina, Eko 

Priyo Purnomo dan Ajree Ducol Malawani, penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk menjaga ketahanan lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan konsep 

pembangunan berkelanjutan dalam pengelola 

keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistemnya. Kebijakan 

dan strategi dalam melindungi flora dan fauna daerah, 

pengembangbiakan hewan, konservasi penyu, dan memelihara 

ekosistem mangrove dengan cara konservasi pencadangan, 

pelestarian fungsi adalah langkah konkret yang diterapkan 

untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi 

                                                           
19Muhammad Fardan Ngayo, Mengawal Sustainable Development 

Goals(SDGs) meluruskan orientasi pembangaunan yang berkeadilan, Junal 

Sossioreligius, Universitas Alauddin, vol. 1, no. 1 (2015) 
20M. Fani Cahyandito, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, 

Sustainability Communication dan Sustainability Reporting, Jurnal Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Padjajaran, jilid 5 terbitan 1 tahun 2010 
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ekosistemnya demi kehidupan generasi mendatang. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil 

mengimplementasikan kebijakan dan strategi pembangunan 

daerah yang berwawasan lingkungan dengan melindungi 

sejumlah keanekaragaman hayati serta menjaga fungsi 

ekosistemnya, dengan memberikan kontrol yang baik dan 

bertahap, sistematis, dan terpadu terhadap pemanfaatan 

sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga 

ketahanan lingkungan tetap terjaga dan berkesinambungan.
21

 

   Penelitian yang dilakukan oleh  Nuryadin Adil, 

Anhulaila M. Palampanga, dan Mohamad Ichwan yang 

berjudul “Analisis Usaha Galian Pasir Dan Kesejahteraan 

Keluarga (Studi Empiris di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi 

Biromaru Kabupaten Sigi)”. Kesimpulan dari penelitian ini 

menurut indikator BKKBN kehidupan rumah tangga 

penampang pasir di Desa Kalukubula dengan tingkat 

kesejahteraan keluarga berada dalam kategori keluarga 

sejahtera tahap III dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

terhadap kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial 

psikologis dan kebutuhan pengembangannya namun 

penampang pasir belum aktif dalam usaha kemasyarakatan 

dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Menurut indikator 

world bank maka penulis memperkirakan lebih banyak rumah 

tangga pelaku usaha galian pasir di Desa Kalukubula masuk 

dalam kriteria tidak sejahtera disebabkan karena adanya 

pengaruh faktor permintaan dan faktor alam (cuaca) yang 

merupakan faktor utama menentukan besar kecilnya 

(banyaknya) jumlah pendapatan yang akan diperoleh Para 

pelaku usaha yang bekerja di galian pasir guna memenuhi  

kebutuhan rumah tangga keluarganya.
22

 

                                                           
21Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo dan Ajree Ducol Malawani, 

Sustainable Development Goals: kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga 

lingkungan di kabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta, Jurnal Ketahanan 

Nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 26, No.2, Agustus 2020  
22Nuryadin Adil, Anhulaila M. Palampanga, dan Mohamad Ichwan, 

Analisis Usaha Galian Pasir Dan Kesejahteraan Keluarga, Jurnal Katalogis 

Universitas Tadulako, Vol.3, No.10 (2015) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurul In, I Putu 

Sriartha, dan Putu Ananda Citra, hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan Petani yang memiliki lahan pertanian di Desa 

Lenek Daya dan Desa Lenek Kali Bambang Saat ini lebih 

banyak tertarik menyewakan lahan pertaniannya untuk 

diambil pasir dan batunya bahkan adapula yang menjual 

lahannya untuk dijadikan tempat penambangan pasir batu. 

Rendahnya tingkat keberlanjutan sumber daya pertanian di 

Desa Lenek Daya dan Desa Lenek Kali Bambang selain 

disebabkan oleh kondisi lahan yang sudah mulai kritis juga 

disebabkan oleh komitmen masyarakat dalam 

mempertahankan lahan pertanian dan komitmen masyarakan 

dalam melakukan aktivitas pertanian di tempat tersebut sangat 

rendah.  Jika komitmen masyarakat dalam mempertahankan 

lahan pertanian “tinggi” dan komitmen masyarakat dalam 

melakukan aktivitas pertanian “tinggi” maka keberlanjutan 

sumber daya lahan maupun sumber daya manusia pertanian di 

Desa Lenek Daya dan Desa Lenek Kali Bambang akan tinggi 

pula, karena hal ini berkaitan dengan persediaan lahan sebagai 

media untuk melakukan kegiatan pertanian dan persediaan 

sumber daya manusia sebagai penggerak bagi berlangsungnya 

kegiatan pertanian.
23

 

Penelitian kali ini penulis akan membahas tentang 

penerapan konsep SDGs yang telah wacanakan oleh 

pemerintah dalam upaya menjaga serta melindungi 

lingkungan dengan tetap memanfaatkan hasil alam yaitu pasir 

yang ada di Kecamatan Sendang Agung dengan tidak 

melakukan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan 

ekosistem sungai dan sekitarnya. Dengan  memanfaatkan pasir 

tersebut para pemilik lahan sawah mendapatkan penghasilan 

alternatif yang dapat membantu kebuthan sehari-hari dan 

membiayai pendidikan anaknya yang menambah tingkat 

                                                           
23Nurul In, I Putu Sriartha, dan Putu Ananda Citra, dampak aktivitas 

penambangan pasir batu terhadap keberlanjutan sumberdaya pertanian di desa lenek 

daya dan desa lenek kali bambang kecamatan aikmel, Jurnal Pendidikan universitas 

pendidikan ganesa, vol.5, no.3 (2017) 
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kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat petani diharapkan para petani tetap 

dapat memanfaatkan lahan sawah mereka dengan tidak 

mengurangi hasilnya dan tidak mengganggu ekosistem 

lingkungan untuk generasi masa depan. 

 

I. Metode Penelitian 

Penggunaan metode penelitian yang tepat dalam suatu 

penelitian merupakan hal yang sangat penting karena 

berhubungan dengan keilmiahan suatu penelitian. Untuk itu, 

penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan tempat penelitian.
24

 Penelitian di lapangan 

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 

lokasi penelitian, yaitu data observasi, dan wawancara 

(data berupa demografi penambang pasir di 

Kecamatan Sendang Agung dan data lain yang 

memiliki hubungan dengan penelitian ini).  

Library Research: Studi kepustakaan 

berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain 

yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
25

 Library 

Research dapat dilakukan dengan membaca, dan 

menelaah berbagai literatur, seperti jurnal, buku, 

undang-undang serta literatur lainnya yang relevan 

                                                           
24 Kartono, Kartini , Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung: Mandar 

maju, 2012), h. 185.  
25 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 398 
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dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian 

ini. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian bersifat deskriptif analitik adalah 

penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap 

dengan suatu yang diteliti.
26

 Berdasarkan uraian di 

atas penelitian yang penulis lakukan menggambarkan 

penerapan konsep SDGs dalam pengembangan 

ekonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Sumber data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

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.
27

 Data primer dalam 

penelitian ini digunakan dengan cara observasi, 

dokumentasi, kuesioner, serta wawancara dengan 

pihak terkait. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data 

berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mambaca buku-buku, jurnal, data badan 

pusat statistik, dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan judul penelitian yang dimaksud.
28

 Termasuk 

data yang berkaitan dengan SGDs terhadap upaya 

                                                           
26 Rony Kountur, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 43 
27 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h.57. 
28 Ibid, h.42. 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut 

perspektif islam. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh 

elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang 

memiliki karakteristik  serupa yang menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itu dipandang 

sebagai sebuah penelitian.
29

 Pada penelitian ini 

populasinya adalah masyarakat pemilik lahan sawah 

yang ditambang berjumlah 397 orang.
30

 Beserta 

pihak-pihak yang memiliki industri pertambangan 

pasir di Kecamatan Sendang Agung dengan jumlah 4 

orang serta pihak pemerintah desa sebanyak 1 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
31

 

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel terpilih atau purposive 

sampling. Sampel terpilih adalah mencakup 

responden, sabjek atau elemen yang dipilih karena 

karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan 

mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan 

peneliti sekaligus memberikan nilai yang dapat 

mewakili (representative).
32

 Dalam menetapkan 

sample dilakukan secara sengaja dengan catatan 

bahwa sample tersebut mewakili populasi.
33

 Sampel 

                                                           
29Sedarmayanti dan hidayati Syarifudin, Metodelogi  Penelitian (Bandung: 

Mandar Maju, 2002), h.34. 
30Data diolah dari observasi pra riset, wawancara dengan Bapak Bambang 

Suharyono, tanggal 25 Februari 2021 
31Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014 ), 

h. 81  
32Eart Babbie, The Basic of Social Research, 4 Edition, Thomson 

Wadsworth, 2008, h. 204. 
33Bani Ahmad Soebani, Metode Penelitian, ( Bandung: Pustaka Setia, 

2008). H. 179  
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penelitian ini adalah pemerintah, petani pemilik lahan 

sawah dan pemilik tambang pasir yang memiliki 

hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah: 

n = 10% x N 

  keterangan : 

  n : besar sampel 

N : besar populasi 

 

Rumus tersebut berdasarkan pernyataan jika 

jumlah subjek kurang dari 100, maka lebih baik 

diambil semua, sedangkan jika jumlah subjeknya 

lebih besar dapat diambil antara 10-15%.
34

 

Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus 

tersebut adalah : 

 n : 10 % x 397 

 n : 0,1 x 397 

 n : 39,7            n :  40 (dibulatkan) 

Menurut Dajan pembulatan angka pada jumlah 

sampel membutuhkan suatu pedoman tertentu yakni apabila 

angka terdapat di depan angka 5 atau lebih bersifat genap, 

maka angka 5 atau lebih tersebut harus dihilangkan tanpa 

mengubah angka di depannya. Bila angka yang terdapat di 

depan angka 5 atau lebih bersifat ganjil, maka pembulatan 

diatas dilakukan seperti biasa. Apabila angka dibelakang 

koma kurang dari 5 maka dilakukan pembulatan kebawah 

tanpa mengubah angka didepannya.
35

 Berdasarkan 

perhitungan rumus diatas mak diperoleh jumlah sampel dalam 

                                                           
34Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek 

Edisi Revisi V Cet. Ke.12,(Jakarta:PT.Rineka Cipta. 2002) 
35Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik, Jilid I, II,(Jakarta: LP3ES.2000). 

h. 43   
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penelitian ini yaitu sebanyak 39,7 responden yang kemudian 

dibulatkan menjadi 40 responden. 

 

4. Metode pengumpulan data 

Agar dalam pengumpulan data baik, penelitian ini 

peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. Menurut Spadley ada tiga 

tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif, 

observasi terfokus, dan observasi terseleksi.
36

 Peneliti 

juga melakukan observasi partisipasi, yaitu terlibat 

dalam kegiatan masyarakat pemilik lahan sawah dan 

pemilik tambang pasir di Kecamatan Sendang Agung 

Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, 

lengkap, tajam dan mengetahui pemaknaan dari setiap 

fenomena yang terjadi di tempat penelitian. 

b. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dapat dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien apabila peneliti 

mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
37

 

Kuesioner yang digunakan merupakan 

kuesioner tertutup, artinya responden tidak diberikan 

kebebasan dalam menentukan jawaban terhadap 

pertanyaan yang telah disajikan oleh peneliti. 

Kuesioner ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan 

data tentang analisis penerapan konsep sustainable 

                                                           
36Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif …….h. 297 
37Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif …….h.199 
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development goals sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kuesioner yang dibagikan 

kepada responden merupakan data primer yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam 

menganalisa permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Wawancara 

Metode wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat di konstruksi kan makna dalam 

suatu topik tertentu.
38

 Peneliti kemudian menentukan 

key informan yang diperoleh dari rekomendasi pihak 

yang memahami secara baik kegiatan industri 

penambangan pasir. Proses wawancara dilakukan 

dengan menggunakan interview guide (panduan 

wawancara) sebagai pedoman menentukan gagasan 

pokok yang akan digali sehingga lebih efektif dan 

efisien. 

d. Dokumentasi 

    Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal  atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar,  majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda.
39

 Peneliti 

menggunakan metode ini sebagai upaya 

mendapatkan data-data yang lebih objektif dan jelas 

yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan pemilik 

tambang pasir di Kecamatan Sendang Agung 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

5. Teknik Pengelolaan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

                                                           
38Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ….., h. 316 
39 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek, 

Edisi Revisi (Jakart: Rineka Cipta Ilmu, 2002), h.20.  
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Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal penting dicari 

tema dan pola nya dan membuang yang tidak 

penting.
40

 Data yang didapat dari lokasi penelitian 

kemudian disederhanakan dan dicari yang paling 

sesuai dengan permasalahan dan indikator yang telah 

ditentukan sebelumnya, dengan menitik beratkan 

kesesuaian data yang diperoleh dengan permasalahan 

penelitian, selanjutnya mengarahkan data yang sesuai 

untuk menjawab dan memecahkan permasalahan 

penelitian. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

bias berupa  uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penyajian 

data, data penelitian akan di organisasi kan serta/ 

disusun ke dalam urutan yang membentuk pola 

hubungan sehingga strukturnya mudah dipahami.
41

 

Data yang telah dikumpulkan peneliti akan 

diurutkan sesuai dengan permasalahan penelitian 

serta disesuaikan dengan sistematika penulis 

pedoman skripsi yang ada. Setelah selesai melakukan 

reduksi dan disajikan, data akan diolah secara 

sistematis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu 

sesuai metode yang mempelajari gejala yang sifatnya 

umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang sifat 

yang sifatnya khusus mengenai fenomena-fenomena 

atau gejala-gejala tertentu yang sedang diselidiki atau 

diamati secara seksama.
42

 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

                                                           
40 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan…., h. 338. 
41 Ibid, h. 341.  
42 Ibid, h. 42. 
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yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Bila kesimpulan diawal diperkuat 

dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan untuk mencari data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel.
43

 

d. Metode Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa 

menyusun kedalam pola dan memilih mana yang 

lebih penting untuk dipelajari dan di analisa sehingga 

dapat ditarik kesimpulan.
44

 Analisis data kualitatif 

bersifat induktif, yaitu analisi berdasarkan data yang 

diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis.
45

 

 

J. Sistematika Penelitian  

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis 

besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam 

tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III,IV dan 

diakhiri dengan Bab V. 

Bab pertama, mengurai mengenai pendahuluan yang 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, kerangka teori, dan 

tinjauan pustaka. 

Bab kedua, mengurai mengenai metode penelitian yang 

mencakup tempat dan subyek penelitian, jenis dan sumber data, 

                                                           
43 Ibid, h. 342.  
44Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.87. 
45Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif....., h, 335. 
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unit analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan sistematika penulisan 

Bab ketiga, mengurai mengenai gambaran umum, lokasi 

penelitian, yang mencakup aspek historis dan geografis, 

demografi, struktur organisasi, visi dan misi dan keadaan sarana 

dan prasarana. 

Bab keempat, merupakan pembahasan dari hasil 

penelitian bagaimana implikasi dari penambangan pasir terhadap 

lingkungan di Kecamatan Sendang Agung. 

Bab kelima, merupakan hasil penutup yang berupa 

kesimpulan dan saran yang berisi daftar pustaka serta lampiran. 

yang mengurai tentang daftar buku yang dibaca, dan hal yang 

perlu di lampirkan penulisan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Sustainable Development Goals  

1. Pengertian Sustainable Development Goals  

  

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development goals) didefenisikan sebagai 

”develpoment which meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their 

own needs”. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam Our 

Common Future, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan 

oleh komisi dunia untuk lingkungan hidup dan Pembangunan 

the World Commission on Environment and Development 

(WCED) pada tahun 1987.
46

 

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 

pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, 

menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. 

Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir 

untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang 

tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development-berisi 17 

Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 

hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah 

Sustainable Development Goals atau SDGs.
47

 

SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, 

planet dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk memperkuat 

perdamaian universal   dalam kebebasan yang luas selain itu 

untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan 

                                                           
46 Joseph E Stglitz dkk. Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan 

tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?.  (Tangerang; Marjin Kiri, 2011), h. 154-

155. 
47Sekar Panuluh , Meila Riskia Fitri, Perkembangan Pelaksanaan 

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia  September 2015-September 

2016, Briefing Paper 2, 2016. h. 4 
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global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak 

dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan.
48

 

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya 

berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada 

itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup 

kebijakan: Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan 

perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat 

dibedakan dengan pembangunan hijau dimana pembangunan 

hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas 

pertimbangan ekonomi dan budaya.  

Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari 

tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan 

sedemikian rupa sehingga fungsi/peranan lingkungan dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam 

penggunaannya untuk jangka panjang. Adapun yang 

dimaksud dengan lingkungan hidup seperti yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 

23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhuk hidup, termasuk di dalamnya manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. 

Menurut UNEP (United Nation Environment 

Programme) ekonomi hijau adalah proses mengkonfigurasi 

ulang bisnis dan infrastruktur untuk memberikan hasil yang 

lebih baik pada investasi alam, manusia dan ekonomi, 

sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca, menggali dan 

menggunakan sedikit sumber daya alam, menciptakan sedikit 

limbah dan mengurangi kesenjangan sosial.
49

 

Pengertian ekonomi hijau lebih luas adalah model 

ekonomi baru yang berkembang dengan pesat yang bertolak 

                                                           
48BAPPENAS, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-

2019, (Jakarta, 2015). Diakses di http://www.bappenas.go.id/berita-dan-

siaranpers/berita-harianbappenas/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-2015/. 

Retrieved November 26, 2015,from www.bappenas.go.id. 
49UNEP, Global Green New Deal-An Update for the G20 Pittsburgh 

summit.”UNEP  

http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaranpers/berita-harianbappenas/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-2015/
http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaranpers/berita-harianbappenas/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-2015/
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belakang daru model ekonomi sekarang (black economic 

model)yang menggunakan fossi fuels. Ekonomi hijau 

didasarkan pada pengetahuan ecological economics yang 

membahas tentang ketergantungan manusia secara ekonomis 

terhadap ekosistem alam akibat dari efek aktivitas ekonomi 

manusia terhadap climate change dan global warming. 

Konsep green economy atau ekonomi hijau ialah 

manifestasi dari pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals) tujuan ke 15 yaitu ekosistem daratan yang 

diharapkan dapat berperan untuk menggantikan model 

ekonomi “penjahat” yang boros, timpang, dan tidak ramah 

lingkungan. Ekonomi hijau dibangun atas dasar kesadaran 

akan pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas 

pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya. 

Seiring berkembangnya waktu dan semakin 

meningkatnya pembangunan demi meningkatkan 

kesejahteraan manusia, ternyata fungsi atau peranan 

lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu. Jumlah bahan 

mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin 

berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam untuk 

mengelola limbah juga semakin berkurang karena terlalu 

banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya 

tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan 

kesenangan juga semakin berkurang karena banyak sumber 

daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau 

karena meningkatnya pencemaran.
50

 

 
2. Tujuan Konsep Sustainable Development Goals 

Dalam Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN Outcome 

Document on Sustainable Development Goals), inti sari SDGs 

dideskripsikan sebagai: 
51

 

                                                           
50Supramoko, Keuangan Negara: Teori dan Praktik. (BPFE 

Yogyakarta,2000) h. 44 
51Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi 

Implementasi, Cetakan 2, (Unpaad Press: Bandung, 2018), h. 59.  
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“Alongside continuing development priorities 

such as poverty eradication, health, education and food 

security and nutrition, it sets out a wide range of 

economic, social and environmental objectives. It also 

promises more peaceful and inclusive societies. It also, 

crucially defines means of implementation”  

Dalam dokumen tersebut dapat dilihat bahwa SDGs  

merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif 

bila dibandingkan MDGs. Tujuan yang ditekankan tidak 

hanya pada outcome dari pembangunan yang berakhir pada 

peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek keadilan, 

inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan juga 

merupakan hal yang ditekankan. Penekanan dari SDGs 

mencakup pada pemenuhan hak asasi manusia, non-

diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, 

pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku 

kepentingan pembangunan (pemerintah, dunia usaha, LSM, 

perguruan tinggi dan masyarakat).
52

  

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan 

konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang 

dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Tujuan 

yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah 

memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu 

memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan 

berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.
53

  SDGs hasil 

Deklarasi berisi 17 (tujuh belas) goals, jumlah goal yang 

banyak apabila dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 

(delapan) goals. SDGs juga memiliki 166 target dengan 

indikator terukur, yang 61 diantaranya berupa cara 

pelaksanaan (means of implementations).
54

 

                                                           
52Ibid h. 60 
53Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, Social Work Jurnal, Vol. 6,  No. 2, h. 

154 - 272 
54Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyash, Ibid. 60. 
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Berkaitan dengan ekonomi lingkungan SDGs 

berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan 

sosial masyarakat, sekaligus mengurai resiko kerusakan 

lingkungan secara signifikan. Ekonomi lingkungan ini dapat 

juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak 

menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, 

hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.  

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari 

gagasan ekonomi lainnya yaitu penilaian langsung kepada 

modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan 

akuntasi baya diman biaya yang diwujudkan ke masyarakat 

dapat ditelusuri kembali dan di hitung sebagai kewajiban, 

kesatuannya yang tidak membahayakan atau mengabaikan 

aset. Untuk tinjauan umum tentang kebijakan pembangunan 

lingkungan internasional yang menuju ke laporan Ekonomi 

Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

memiliki tujuan: 

a. Pengurangan emisi gas buang Co2 

b. Penanggulangan efek rumah kaca 

c. Program penghijauan 

d. Program industri ramah lingkungan 

 

3. Indikator dan Implementasi Sustainable Development 

Goals 

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, 

planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin 

mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri 

kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan 

iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, 

selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia 

tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini.
55

 Ke-17 

(tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tesebut 

yaitu:  Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis 

                                                           
55Ayu Oktaviani Musri, Pelaksanaan Program Sustainable Development 

Goals Sdgs Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi 

Kemiskinan,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020, h.31 
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Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara 

anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah 

damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di 

dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih 

besar se hingga menghancurkan sebagian besar sumber daya 

yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam 

pembangunan berkelanjutan. 

 UNEP menyatakan bahwa implementasi ekonomi 

hijau dapat dilihat melalui: (i) peningkatan investai publik dan 

private di sektor green, (ii) peningkatan dalam kualitas dan 

kuantitas lapangan kerja di sektor green, (iii) peningkatan 

GDP dari sektor  green, (iv) penurunan penggunaan 

energi/sumber daya per unit produksi, (v) penurunan level 

CO2 dan polusi/ GDP, dan (vi) penurunan konsumsi yang 

banyak menghasilkan limbah. 

 

a. Implementasi SDGs 

Peran negara sangat krusial dalam memastikan 

bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan 

dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, 

inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap 

mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap 

negara. Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, 

Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan 

pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan 

MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh 

tahun dari pengesahannya di tahun 2000.
56

 

Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa 

keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih 

dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998. Kali 

ini pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan 

SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil 

Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum PBB untuk 

penandatanganan SDGs pada September 2015 lalu. Pun 

                                                           
56Sekar Panuluh & Melia Riskia Fitri, Perkembangan Pelaksanaan 

Sustainable Development Goals(Sdgs) Di Indonesia, h. 11 
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demikian, untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran 

SDGs pada tahun 2030 masih banyak hal lagi yang perlu 

dilakukan. Seperti misalnya mengarusutamakan SDGs 

dalam agenda pembangunan nasional; membuat 

pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di 

tingkat pusat maupun daerah; memastikan SDGs 

dilakukan dengan semangat transformatif dan no one left 

behind. Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif 

berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka 

ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs 

global. 

Wujud dari konsep pembangunan berkelanjutan 

di antaranya ialah menjaga keseimbangan antara fungsi 

ekologi, ekonomi bahwa dimensi lingkungan dalam 

pembangunan yang berkelanjutan perlu diperhatikan, 

pembangunan tidaklah serta merta dilakukan tanpa 

memikirkan dan melihat aspek lainnya yaitu lingkungan 

dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Menerapkan 

pembangunan berwawasan lingkungan adalah salah satu 

usaha mempertahankan fungsi lingkungan untuk tetap 

dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.
57

 

Dalam merealisasikan hal tersebut pemerintah 

membuat konsep kebijakan peduli lingkungan. 

Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder lainnya 

mulai bertindak ke arah perbaikan lingkungan melalui 

berbagai program, seperti: pengelolaan persampahan 

melalui bank sampah dan kegiatan 3R, atau kegiatan 

konservasi ekosistem, seperti: ekosistem mangrove, 

padang lamun, terumbu karang, dan lainnya. Dalam 

rangka pengelolaan suatu ekosistem Pemerintah Daerah 

harus didukung oleh masyarakat setempat. Masyarakat 

adalah subjek utama dalam kegiatan pengelolaan 

                                                           
57Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo &Ajree Ducol Malawani, Sustainable 

Development Goals: kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan 

lingkungan dikabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta, Jurnal Ketahanan 

Nasional, Vol. 26, No. 2, Agustus 2020 h. 158 
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sumberdaya alam, mengingat masyarakat hidup 

berdampingan langsung dengan alam sehingga merasakan 

langsung dampak positif dan negatif dari kegiatan 

pemanfaatan sumberdaya alam.
58

 

Kegiatan yang terencana, terpadu dan sistematik 

untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga 

kelestarian fungsi lingkungan, tanpa mengurangi akses 

dan manfaat untuk generasi yang akan datang menjadi 

cara pandang atau acuan pemerintah dan masyarakat serta 

pihak yang terlibat di dalamnya untuk merealisasikan 

Kebijakan berwawasan lingkungan dan sebagai wujud 

dari konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals).  Konsep pembangunan 

berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan 

lingkungan diharapkan akan mampu membantu persoalan 

lingkungan dan keberlangsungnya kehidupan. Kebijakan 

pembangan berkelanjutan berkaitan dan bertujuan 

langsung untuk menjaga kehidupan manusia, 

keseimbangan sumberdaya alam, kelestarian lingkungan. 

Mengingat sumberdaya alam sebagai bagian atau elemen 

dari ketahanan nasional, dalam bentuk ketahanan 

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan 

agenda politik pembangunan dunia atau pembangunan 

global. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

menjadi bagian dari pembangunan dunia, sehingga harus 

sejalan dan menjadi panduan dalam menjaga 

keberlangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.
59

 

 

b. Keterlibatan Masyarakat Sipil  

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Indonesia, boleh dikatakan negara 

memegang peranan penting sebagai aktor kunci dari 

keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan 

hingga pelaksanaannya. Sebagaimana dalam penjelasan 

                                                           
58Ibid  h. 159 
59ibid  h. 159 
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mengenai PRA dan SLA yang menekankan partisipasi 

masyarakat dalam menggunakan kapabilitasnya dalam 

pembangunan.  

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal SDGs 

dapat ditempuh melaui model pemberdayaan masyarakat 

yang lebih menekankan pada perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan yang berasal dari bawah 

(bottom up). Hal ini dapat digunakan khususnya bagi 

masyarakat pesisir dan pedesaan yang menggantungkan 

hidupnya pada basis modal sumber daya alam. Dengan 

menggunakan modal pendekatan PRA dan SLA 

peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di pesisir 

dan pedesaan dapat dilakukan sendiri atas inisiatif dan 

partisipasi masyarakat sendiri. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa negara kita adalah negara agraris dan maritim, 

maka sektor ini penting diberikan perhatian dalam proses 

pembangunan berkelanjutan.  

Selain itu, melaui pendekatan partisipatif 

tersebut, dapat menggali kembali kearifan lokal (local 

wisdom) yang telah tertanam sebagai nilai-nilai luhur 

dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus 

tersebut harus tetap dijaga jangan sampai tergerus oleh 

pandangan hidup yang individualistik dan kapitalistik 

yang sudah mulai menggerogoti sendi kehidupan 

masyarakat.Menggali kembali kearifan-kearifan lokal 

dalam wujud keloktifisme dalam kehidupan masyarakat 

dan relasi dengan alam sekitar merupakan salah satu 

langkah jitu untuk memastikan keberlanjutan lingkungan 

dapat terwujud dalam proses pembangunan. 

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat 

dengan TPB (selanjutnya dalam paper ini akan tetap 

disebut SDGs, red). Pada bulan Desember 2015, Koalisi 

Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam 

kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan 
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implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal 

kepada Presiden yaitu 1) menuntut pemerintah menyusun 

payung hukum untuk pelaksanaan SDGs; 2) menuntut 

pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi 

pelaksanaan SDGs; dan 3) menuntut pemerintah untuk 

membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs. 

Lima belas tahun lalu, pada masa MDGs, kerangka 

hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan di 

Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2010. Inspres ini memberikan haluan besar tentang 

pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk 

kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan 

Nasional yang ditujukan kepada beberapa kepala kepala 

instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. 

Instruksi presiden yang bersifat himbauan individual 

dinilai kurang cukup kuat mengikat terhadap perencanaan 

di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait 

untuk kewajiban melaksanakan MDGs serta kepala 

daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaian MDGs.  

Sidang kabinet yang digelar pada akhir tahun 

2015 lalu menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya 

Presiden mengintruksikan menterinya untuk segera 

menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi 

pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. 

Amanat ini diembankan kepada Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi dengan 

Kepala Kantor Staff Presiden. Proses penyusunan 

kerangka hukum untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal 

tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat 

melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersamaan 

dalam proses ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs 

pun telah memberikan usulan Perpres dibawah koordinasi 

Kantor Staf Presiden. Perpres SDGs yang tengah disusun 

nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa 

keputusan diantaranya: 1) Peta Jalan Nasional Tujuan 
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Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan 

dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis 

tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan 

Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai 

dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan 

berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres; 2) 

Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan 

Naisonal, yang merupakan dokumen yang memuat 

program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk 

pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan 

tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai 

dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan 

berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan 

3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja 

lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara 

langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan 

sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling 

lama 12 bulan sejak penetapan Perpres. Di luar muatan 

tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan 

pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden 

ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan 

Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran 

tiap-tiap stakeholder non-pemerintah yang terlibat dalam 

pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, 

akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan 

hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk 

pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi 

Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim 

Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. 

Harapannya, stakeholder kunci yang terlibat dapat 

terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional.  

Penyusunan indikator nasional untuk SDGs 

dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas 

bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data 
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nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator 

nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat 

diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam 

Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan 

Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional 

dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik 

dengan berbagai pihak, diantaranya 

Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat 

sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan 

usaha.
60

 

 

4. Konsep Sustainable Development Goals dalam Ekonomi 

Islam 

Pengertian yang terkandung dalam ilmu ekologi, 

memang tidak ada makhluk yang sia-sia diciptakan oleh 

Khaliknya. Kehidupan makhluk di muka bumi, baik tumbuh-

tumbuhan, binatang, maupun manusia, saling terkait dalam 

satu keutuhan lingkungan hidup. Apabila terjadi gangguan 

terhadap lingkungan hidup itu secara keseluruhan. Al Qur’an 

juga dengan tegas melarang perusakan di bumi dan supaya 

manusia menjaga keseimbangan alam. 

                         

                    

        

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

                                                           
60 Sekar Panuluh & Melia Riska Fitri, perkembangan pelaksanaan 

sustainable development goals SDGs di Indonesia 
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(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”.
61

 

Dalam Al Qur'an surat Al-Qhashah menjelaskan, 

Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang 

manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini 

mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang 

diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan 

terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi 

suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam 

bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar 

penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang 

disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. 

Dari penjelasan dalil diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep SDGs sangat sejalan dengan dalil tersebut 

karena konsep sgds memiliki program pembangunan 

berkelanjutan yang bertujuan untuk membangun suatu daerah 

dengan mengutamakan kelestarian alam yang terjaga. Dalam 

kehidupan di dunia ini kita diberikan anugerah kekayaan alam 

yang sangat melimpah dan kita sebagai manusia wajib 

menjaga alam dan memanfatkan sebaik mungkin jangan 

sampai merusak alam sekitar. 

 

B. Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama 

dalam setiap agenda pembangunan pemerintah, hal ini didasarkan 

pada amanat UUD tahun 1945 yang menyatakan kewajiban 

negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Terdapat 

beberapa definisi dan aspek-aspek lain terkait kesejahteraan 

masyarakat, yaitu: 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 

ayat (1), tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan 

masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

                                                           
61Q.S. Al Qasas (28): 77.  
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spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya.
62

 

Menurut W.J.S Poerwadarminta kesejahteraan 

adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. 

Dalam kata lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan 

dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka terciptalah 

kesejahteraan. Sedangkan menurut Mosher hal yang 

terpenting dari kesejahteraan adalah pendapatan, dimana 

aspek dari kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

pendapatan rumah tangga.
63

 Robert L Barker mengartikan 

kesejahteraan merupakan sebagai kondisi dimana kesehatan 

fisik, ketenangan emosi/batin, serta ketenangan di bidang 

ekonomi, serta kemampuan suatu golongan menolong 

masyarakatnya untuk mencapai kondisi atau keadaan 

tersebut.
64

 

Menurut Suryanto et.al dan Susilowati et.al, 

kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, 

tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya 

pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau 

kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan 

utilitas nya pada tingkat batas tertentu dan kondisi dimana 

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, sedangkan 

Menurut Send dan Presmann kesejahteraan masyarakat 

adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan 

kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut 

                                                           
62 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 

Pasal 1 ayat (1).  
63Astriana Widyastuti,“Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan 

Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga“.Jurnal Bisnis Dan 

Kewirausahaan. Vol.1 No. 
64C. Parmuwito, Pengantar Ilmu Kesejaahteraan Sosial (Yogyakarta: Balai 

Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1997), h. 23-24. 
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dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, 

makan, memberikan hak suaranya.
65

 

Para ahli ulama juga memberikan definisi 

kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam. Menurut 

Al-Syatibi dalam Ekonomi Islam keuangan publik pemikiran 

islam awal, yang dimaksud dengan maslahah aitu sesuatu 

yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, 

terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang 

diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam 

pengertian yang mutlak.
66

 

Kemudian menurut Natijah Logis dari keimanan 

islam tentang manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi 

adalah bahwa mereka harus mengarungi kehidupan yang 

sesuai dengan staus mereka. Para fukoha telah sepakat 

bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan 

adalah tujuan utama syari’ah. Pandangan ini dalam 

pandangan ekonomi, meniscayakan kesejahteraan ekonomi 

melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, 

menghapus semua sumber utama kesulitan dan 

ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan 

secara moral dan material. Karena itu penggunaan 

sumberdaya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi 

ssaran tak terpisahkan dari sistem islam, karena hal ituakan 

membantu merealisasikan kesejahteraan ekonomi dalam 

masyarakat.
67

 

Berkaitan dengan kesejahteraan ilmuan Al Ghazali 

memfokuskan pemikiran sosio ekonominya berakar dari 

sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan 

sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh 

karyanya adalah konsep maslahah atau kesejahteraan sosial 

atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang 

mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan 

                                                           
65Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2012), h. 145 
66Sabahuddin, Ekonomi Islam Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal,  

(Bandung: Nuansa, 2005), h. 186 
67Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, ( Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 3 
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yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut Al-

Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat 

tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan 

dasar, yakni agama (al- dien), hidup atau jiwa (nafs), 

keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), 

dan akal (aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan 

wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk 

mencapai kesejahteraan dunia akhirat (maslahat aldin wa al-

dunya).
68

 

Berdasarkan pengertian kesejahteraan masyarakat 

menurut para ahlinya yang telah diuraikan penulis diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dimana 

terpenuhinya kondisi kebutuhan sehari - hari baik kebutuhan 

material (seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan) 

mauapun spiritual (pendidikan, keamanan, dan ketentraman 

hidup) yang dilihat dari pendapatan individu maupun 

komunitas atau sekelompok usaha dalam menjalankan 

aktifitas sehari-harinya. 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur atau 

dilihat dari berbagai indikator.Indikator kesejahteraan 

merupakan suatu ukuran dimana masyarakat dapat dikatakan 

sejahtera atau tidaknya.
69

 Tingkat kesejahteraan merupakan 

tingkatan dimana tercapainya suatu kondisi kemampuan 

seoseorang dapat mencukupi kebutuhanya yang mencakup 

basic needs seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, 

kesehatan. Adapaun beberapa indikator kesejahteraan 

masyarakat secara umum ialah: 

 

 

                                                           
68

Adiwarman A Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 317-318  
69Irwan arivo, “ Pengaruh Program Corporate Social Responbility (CSR) 

PT. Bank rakyat indonesia (BRI) terhadap Kesejahteraan Pelaku Ukm Makanan 

Ringan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Agustus 2020, h.41 
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a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang 

didapat atau diraih masyarakat yang berasal dari 

kepala rumah tangga atau anggota- anggota rumah 

tangga itu sendiri melalui hasil jerih payahnya. 

Pendapatan tersbut dialokasikan untuk konsumsi 

sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan 

lainya. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 

macam yaitu: Tinggi > 5.000.000, Sedang dari 

1.500.000 – 5.000.000, 3) Rendah < 1.500.000. 

 

b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 

Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan 

dalam standar kesejateraan adalah wajib berkisar 9 

tahun. 

 

c. Perumahan 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat 

berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap 

baik.Bangunan yang dianggap kategori sejahtera 

adalah luas lantai 10 m dan bagian teluas dari rumah 

bukan tanah. Status penguasaan tempat milik sendiri. 

 

d. Kesehatan 

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial ekonomis. 

Indikator kesehatan meliputi: 

1) Pangan, terkecukupinya kebutuhan gizi sehari-

hari yaitu kalori, protein, karbohidrat. 
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2) Sandang, tercukupinya berupa keperluan pakaian, 

alas kaki, dan tutup kepala. 

3) Kesehatan, tercukupinya obat-obatan dirumah, 

biaya ongkos dokter dan perawatan. 

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 kesejahteraannya, yaitu:
70

 

a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator 

”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) : 

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali 

sehari atau lebih. 

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda 

untuk di rumah,bekerja/sekolah dan bepergian. 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang baik. 

4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 

kesehatan. 

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi. 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah 

. 

b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator 

”kebutuhan psikologis” (psychological needs) 

keluarga, yaitu : 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

                                                           
70Dini Puspita, Suparti, Yuciana Wilandari, “Klasifikasi Tingkat Keluarga 

Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-

Nearest Neighbor”, Jurnal Gaussian, Volume 3, No 4, Tahun 2014, h. 646.  
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2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan 

3) daging/ikan/telur. 

4) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel 

5) pakaian baru dalam setahun. 

6) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 

setiap penghuni rumah. 

7) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 

sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi 

masing-masing. 

8) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

9) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun 

bisa baca tulisan latin. 

10) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan 

11) alat/obat kontrasepsi. 

 

c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator 

”kebutuhan pengembangan (develomental needs), 

yaitu: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama. 

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang. 

3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling 

kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi.  

4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal. 

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/majalah/ radio/tv/internet. 

6) Indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) 

atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem), 

yaitu: 
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7) Keluarga secara teratur dengan suka rela 

memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan 

sosial. 

8) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai 

pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi 

masyarakat. 

 

Uraian di atas menjelaskan terdapat banyak cara 

dalam mengukur kesejahteraan. Banyak indikator yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, artinya 

tidak ada ukuran mutlak yang digunakan untuk 

menetapkan suatu keluarga sejahtera atau tidak tergantung 

dari sisi mana peneliti melihat, namun secara umum di 

Indonesia merujuk pada indikator kesejahteraan yang 

dikeluarkan oleh BKKBN termasuk penelitian ini. 

3. Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Pemerintah dan steakholders terkait, pada setiap 

kebijakannya berupaya meningkatan kesejahteraan 

masyarakat sebagai tujuan akhir. Mengacu pada ungkapan 

salus populi suprema lex yang artinya kesejahteraan rakyat 

adalah hukum tertinggi. Seperti yang di ungkapkan John 

Locke bahwa legitimasi tertinggi proses demokrasi tergantung 

pada mereka yang melayani kebaikan orang-orang, dan 

berbeda dari kehendak orang-orang.
71

 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, 

                                                           
71Gleen moots dan Greg foster, Salus Populi Suprema Lex: John Locke 

versus Contemporary democratic theory, Jurnal Perspectives on Political science, 

Volume 39 Nomor.1 (Januari-Maret. 2010), h. 35  
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misalnya dalam program keluarga berencana, kesehatan, 

perekonomian, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
72

 

Secara umum upaya segala perubahan yang dikehendaki 

seluruh lapisan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan 

hidup masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, 

kemudahan dalam mengakses informasi, keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pembangunan menjadi penting 

dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan.
73

 

Pemerintah telah melakukan upaya konkret dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai upaya 

peraturan ditetapkan agar terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat sosial diantaranya adalah: 

a. Undang-undang dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Bab XIV perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33 dan pasal 34. 

b. UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang 

disahkan oleh presiden susilo bambang yudoyono. 

c. Peraturan pemerintah(PP) Nomor 39 Tahun 2012 

tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

d. Peraturan presiden(Perpres) Nomor 46 Tahun 2015 

Tentang kementerian Sosial. 

e. Peraturan mentri sosial (Permensos) nomor 8 tahun 

2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi 

dan sumber kesejahteraan sosial. 

f. Intruksi presiden (Inpres) nomor 3 tahun2010 tentang 

program pembangunan yang berkeadilan. 

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan pemerintah 

bersama stakeholders terkait telah berupaya meningkatkan 

kesejahteraan dengan membuat beberapa kebijakan baik 

                                                           
72Mubyanto, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, (Yogyakarta: 

Aditya Media Yogyakarta, 1994), h. 40.  
73Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, (Yogyakarta: Arruz Media, 

2007), h.18.  
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dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Dalam 

sektor ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat 

setidaknya dalam kurun waktu 2007-2020 telah lahir banyak 

kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan harapan 

masyarakat mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada 

pada masing-masing daerah guna mengembangkan industri 

maupun usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum.  

4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam 

Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berarti 

kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang 

cangkupan maknanya luas dan mendalam serta 

menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar 

adalah istilah “al-falah” yang menjadi tujuan akhir dalam 

kehidupan manusia di dunia ini. 

Definisi Islam tentang kesejahteraan yang didasarkan 

pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. 

Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua 

pengertian, yaitu sebagai berikut : 

a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang 

Mencangkup materi yang didukung oleh 

terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencangkup 

individu dan sosial. Sosok manusia terdiri terdiri atas 

unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagian haruslah 

menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. 

Demikian pula manusia akan merasa bahagia jika 

terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan 

lingkungan sosialnya. 

b. Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat 

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, 

tetapi juga di alam kematian/kemusnahan dunia 

(akhirat). Mencangkup materi di dunia ditujukan dalm 

rangka untuk memperoleh kecakupan di akhirat. Jika 
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kondisi ini tidak dapat dicapaai maka kesejahteraan di 

akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan 

suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai 

(valuable) dibandingkan kehidupan dunia.
74

 

Kesejahteraan menurut Al-Qur’an merupakan tujuan 

dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan 

merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan 

oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang 

dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk 

mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah 

SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya 

dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat Al-Qur’an 

yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang 

secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung 

(tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi.
75

 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan 

untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan 

hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat 

memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan 

dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala 

aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk 

memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. 
76 

dimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-araf ayat 10 

 

                         

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di 

                                                           
74 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 5. 
75Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep 

Ekonomi Islam”. Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 

64-79. 
76 Amirus Sodiq, ”Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. Equilibrium, Vol 3 

No. 2 (Desember 2015), h. 381-403. 
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muka bumi (sumber) penghidupan. (tetapi) Amat 

sedikitlah kamu bersyukur.”
77

 

Menurut Imam Al- Ghazali yang dikutip oleh 

Adiwarman A. Karim, kesejahteraan (maslahah) dari suatu 

masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 

lima tujuan dasar: agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), 

keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal) 

dan intelek atau akal (aql). Selanjutnya ia menitikberatkan 

sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia dan akhirat (maslahat 

al-din wa al-dunya)” merupakan tujuan utamanya.
 

Imam Al - Ghazali juga juga mendefinisikan aspek 

ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka 

sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit 

melalui kebutuhan (dururiyat), kesenangan atau kenyamanan 

(hajaat) dan kemewahan (tahsiniat). Kunci pemeliharaan dari 

lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat 

pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari 

semua kegiatan dan hal- hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan 

untuk menghilangkan kesukaran dalam hidup. 

 

                                                           
77 QS. Al-Araf Ayat 10. 
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