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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Mempertegas mengenai pokok bahasan dalam penelitian ini, maka dirasa penting bagi 

penulis untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang termasuk dalam judul 

“Analisis Program Sosial Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Potensi 

Komoditas Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Klaster Cabai 

Pringsewu Binaan Bank Indonesia Kpw. Provinsi Lampung)”. Penjelasan memgenai 

istilah yang tertera dalam judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman 

pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah yang perlu dijelakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis merupakan proses mencari serta menyusun secara sisematis informasi yang 

diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, serta bahan lain, sehingga bisa mudah 

dipahami serta temuannya bisa diinformasikan pada oranglain.
1 

2. Bank Indonesia adalah bank sentral bagi sistem perbankan Indonesia. Lembaga ini 

dikenal sebagai lembaga Negara yang independen dari analisis dampak pemerintah, 

dengan sasaran yang dituju ialah mempertahankan stabilitas nilai rupiah.
2
 Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter dan pengatur kebijakan makroprudensial senantiasa bersinergi 

dengan berbagai lembaga Negara untuk terus mengupayakan kestabilan nilai rupiah dan 

menjaga stabilitas inflasi barang dan jasa. 

3. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah wujud kontribusi Bank Indonesia dalam 

memberikan pemikiran dan solusi untuk membantu terwujudnya aktivitas pemberdayaan 

masyarakat. PSBI dilakukan secara sistematis dan terencana melalui berbagai aktivitas 

pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial untuk mendorong terwujudnya 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
3 

4. Upaya adalah usaha/ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya.
4 

5. Meningkatkan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti menaikkan (derajat, 

taraf, dan sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya).
5 

6. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; 

kekuatan; kesanggupan; daya.
6 

 

 

 
 

 

1 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 244. 
2 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko (Jakarta: Salemba Empat:, 2013), 378. 
3 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/2/PDG/2018 Tentang Program Sosial Bank Indonesia 
4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1787. 
5Ibid., 1712. 
6Ibid., 1207. 
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7. Komoditi dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan barang dagangan; benda 

niaga.
7 

 

8.  Daerah memiliki arti yakni bagian permukaan bumi: khatulistiwa (kutub, padang pasir, 

pantai, pegunungan, dsb); dan/atau, lingkungan pemerintahan; wilayah: kabupaten 

(propinsi, negara, dsb).
8 

 

9. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan 

manusia melalui alokasi serta distribusi sumberdaya yang sangat jarang, yang sejalan 

dengan ajaran Islam, tanpa menghalangi kebebasan manusia maupun menghasilkan 

ketidakseimbangan ekonomi makro serta ekologis.
9
 Ekonomi islam pula dianggap 

sebagai tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada jamannya. 

Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Qur'an dan Sunnah, dan alasan serta pengalaman.
10 

 

10. Klaster yaitu sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor yang sama atau 

merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu kehilir.11
 

 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang telah disebutkan, dapat ditegaskan bahwa 

penelitian ini ingin mengkaji tentang Analisis Program Sosial Bank Indonesia dalam 

Upaya Meningkatkan Potensi Komoditas Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam yang 

studinya akan dilakukan pada Klaster Cabai di Pringsewu Binaan Bank Indonesia Kpw. 

Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI (2017), luas lahan budidaya usahatani cabai 

di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2010 - 2015, dengan penurunan rata- 

rata 8% dan rata-rata penanaman seluas 4.445 ha. Penuruan luas lahan ini berdampak 

terhadap keberlangsungan produksi yang mempengaruhi supply, sehingga berpengaruh 

terhadap stabilitas harga cabai pada level konsumsi masyarakat di Provinsi Lampung.
12

 

Penurunan luas tanam dan produksi cabai yang diiringi oleh penurunan hasil produksi cabai 

(merah dan rawit) di Provinsi Lampung dengan data rentang tahun 2010-2015 yang juga 

secara umum didukung dengan faktor lain yakni waktu penanaman yang tergantung dengan 

musim, bentuk (performance) komoditas bersifat perishable (mudah rusak/busuk), tidak 

durable serta mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca pada akhirnya berdampak pada 

meningkatnya tingkat inflasi cabai merah sebagai salah satu penyumbang inflasi tertinggi di 

Provinsi Lampung (Data Badan Pusat Statistik). Terdapat beberapa kekhasan dalam 

usahatani budidaya cabai, antara lain; usaha tani ini dilakukan dengan lebih berorientasi 

pada pasar (tidak konsisten), bersifat padat modal, dan risiko harga tidak stabil. 

 

 
 

7 Ibid., 795. 
8 Ibid., 300. 
9 M Umer Chapra, Toward A Just Monetary System (Leicester: The Islamic Foundation, 1986), 33. 
10 M. Nejatullah Siddqi, History of Islamic Economic Thought, dalam Ausaf Ahmad dan Kazin Raza Awan (eds.). 

(Jeddah: Islamic Research Training Institute, 1992), 69. 
11 Bank Indonesia, Pedoman Bantuan Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Klaster (Bank Indonesia, 2011), 1. 
12 bahan tayang FGD - Pringsewu, Bank Indonesia 
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Gambar 1.1 

Luas Lahan Cabai Besar dan Cabai Rawit Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : bahan tayang FGD - Pringsewu, Bank Indonesia 

Gambar 1.2 

Produksi Cabai Besar dan Cabai Rawit Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : bahan tayang FGD - Pringsewu, Bank Indonesia 

 

 

Komoditas hortikultura yang sering mempengaruhi stabilitas harga di Provinsi Lampung 

sendiri diantaranya adalah cabai (cabai merah dan cabai rawit), bawang merah, bawang 

putih, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

Lampung, Cabai Merah menjadi komoditas pangan yang menyumbang inflasi tertinggi ke- 

dua di Prov. Lampung pada berita resmi statistik yang dikeluarkan pada Oktober 2017. 

Tabel 1.1 

Sumbangan inflasi beberapa komoditi di Provinsi Lampung 

no. Kode Jenis Barang 
Sumbangan 

Inflasi 

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

1 101001 BERAS 0,18 

2 109029 CABAI MERAH 0,13 

3 301007 BESI BETON 0,04 



5 
 

 

 
4 110004 MINYAK GORENG 0,02 

5 201006 BISKUIT 0,01 

6 101022 TEPUNG TERIGU 0,00 

7 108010 JERUK 0,00 

8 301049 SEMEN 0,00 

9 106024 DAUN SINGKONG 0,00 

10 601005 AKADEMI/PERGURUAN TINGGI 0,00 

11 106001 BAYAM -0,01 

12 102009 DAGING AYAM RAS -0,01 

13 504011 PASTA GIGI -0,02 

14 106069 TOMAT SAYUR -0,02 

15 201033 MAKANAN RINGAN/SNACK -0,02 

16 106035 KANGKUNG -0,02 

17 109003 BAWANG MERAH -0,03 

18 106078 CUNG KEDIRO -0,03 

19 109004 BAWANG PUTIH -0,03 

20 105015 TELUR AYAM RAS -0,04 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2017 

 

Fakta yang ada menyatakan bahwa kondisi klaster yang ada di Indonesia masih berupa 

sentra, yang sebagian besarnya masih dalam kategori artisinal (berdaya saing rendah) 

terutama dalam hal kualitas, teknologi dan pemasaran.
13

 Hal tersebut mendorong adanya 

kebijakan mengenai arahan untuk mengembangkan klaster yang awal mulanya ditetapkan 

dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) tahun 2000-2004. Kemudian kebijakan pengembangan klaster tersebut 

mengalami pembaharuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 

tentang Kebijakan Industri Nasional dan kebijakan paling mutakhir terkait pengembangan 

klaster industri ditegaskan pada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di dalam MP3EI diperkenalkan pola kerja sama baru yakni 

public private partnership atau kerja sama antara pemerintah dan swasta terutama dalam 

hal pengadaan infrastruktur.
14

 

 

Melihat juga pada lapangan bahwa kelompok tani yang saat ini kita miliki sangatlah 

didominasi dengan kelompok masyarakat usia menengah keatas dan berlatarbelakang 

petani dengan pendidikan yang masih relatif rendah menyebabkan ketidakmampuan 

mayoritas pertanian di Indonesia menghadapi perkembangan teknologi digital dalam 

pengembangan potensi hasil pertanian yang dimilikinya dikarenakan mayoritas petani yang 

tidak melek teknologi dan masih melakukan kegiatan pertaniannya dengan sangat 

sederhana serta tradisional tanpa melakukan efisiensi lahan untuk menghasilkan produk 

pertanian yang lebih baik dan banyak dengan luas lahan yang sama dari sebelumnya namun 

dengan proses berbeda yang lebih mutakhir yang di dominasi dengan penggunaan 

teknologi maupun inovasi teknik pertanian. Sangat dapat kita sadari bahwa diperlukan 

adanya edukasi lebih jauh mengenai pentingnya sektor pertanian dalam mendukung dan 

 
 

13 T. Tambunan, The Role of Government in Technology Transfer to SME Clusters in Indonesia:Micro-level Evidence 

from the Metalworking Industry Cluster in Tegal (Central Java: Asian Journal of Social Science 36, 2008), 321–349. 
14 Ratih Rahmawati, dkk., “Pengembangan klaster berdaya saing dengan melibatkan CSR”, Prosiding Seminar 

Nasional Manajemen Teknologi XVII Program Studi MMT-ITS, Surabaya, 2 Februari 2013, 3. 
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menopang perekonomian Negara sebagai salah satu Negara agraria yang memiliki banyak 

pulau dan sangat berpotensi dalam menjadi Negara penyedia bahan pangan dunia yang 

berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. 

Kebijakan yang ada mengarahkan pemerintah untuk secara aktif berperan dalam 

pengembangan klaster di Indonesia. Meskipun begitu, perkembangan dari klaster yang ada 

sendiri belum menunjukan hasil yang positif dan signifikan dalam memperkuat industri 

nasional.
15

 Hal tersebut berkemungkinan besar disebabkan karena program pengembangan 

dijalankan dengan hanya berorientasi pada pemenuhan jangka pendek daripada jenis 

bantuan yang bersifat pengetahuan yang bersifat jangka panjang.
16

 Dilibatkannya pihak 

swasta dengan pola kemitraan dalam rangka mengembangkan klaster juga didukung oleh 

faktor keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Keterlibatan swasta dalam hal ini 

industri besar dalam pembinaan klaster industri kecil didasari pada kebijakan 

tanggungjawab sosial perusahaan yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007 untuk 

Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang 

pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mewajibkan 

perusahaan dan BUMN untuk melakukan pembinaan terhadap industri kecil.
17

 

Dalam hal ini, Bank Indonesia hadir selain sebagai lembaga keuangan independen yang 

mengatur dan berwenang dalam mengawasi sistem pembayaran dan menjaga stabilitas nilai 

rupiah juga memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan UMKM dan sektor 

ekonomi lain, khususnya bidang usaha seperti perkebunan, peternakan, tekstil, nelayan dan 

usaha di sektor ekonomi lainnya. Sebagai salah satu upaya penerapan mandat lembaga 

pengambil kebijakan makroprudensial spesialnya dalam mendorong fungsi intermediasi 

serta peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia juga mempunyai kedudukan dalam 

pengembangan UMKM melalui pemberian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam 

wujud kepedulian ataupun empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi membantu 

memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialami masyarakat. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral berusaha memberikan kontribusi yang terbaik 

melalui kebijakan pengembangan UMKM (dalam hal ini termasuk klaster komoditas 

pertanian) dalam meningkatkan akses keuangannya. Selain itu, pengembangan UMKM 

Bank Indonesia bertujuan juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial 

sumber daya manusia serta inovasi dari UMKM. Salah satu hal yang menjadi perhatian 

utama Bank Indonesia terkait UMKM adalah akses keuangan. Program UMKM dari Bank 

Indonesia ini meliputi 4 tahapan pemetaan diantara UMKM potensial, success link to 

market dan finance, go digital dan go export.
18

 

Melalui program sosial yang dilakukan, Bank Indonesia juga berusaha meningkatkan 

kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan 

 
 

15 S. Partiwi, Perancangan Model Pengukuran Kinerja Komprehensif pada Sistem Klaster Agroindustri Hasil Laut. (Bogor: 

Institut Pertanian Bogor, 2007). 
16 Syairudin, dkk., “Pengembangan Model Knowledge Sharing Berbasis Agen Untuk Klaster Industri Kecil dan 

Menengah”,(Prosiding seminar Nasional Sains dan Teknologi II, 2008), 136-146. 
17 Ratih Rahmawati, dkk., “Pengembangan klaster berdaya saing dengan melibatkan CSR”, 3. 

18 Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia (On-Line) Tersedia di: www.pintarbi.go.id/ Pengembangan UMKM 

(Bank Indonesia, Jumat 15 Januari 2021 Pukul 9.17 WIB) 

http://www.pintarbi.go.id/
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dari Bank Indonesia. PSBI diimplementasikan dalam berbagai wujud, mulai dari beasiswa 

yang diberikan pada mahasiswa di banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta serta 

pembinaan para penerimanya, hingga pembinaan yang sifatnya bekerjasama dengan daerah 

dalam pengembangan usahatani dan peningkatan komoditas hasil pertanian dimana dengan 

sistem klaster ini selain dapat mengendalikan harga, juga bisa mendorong peningkatan 

kinerja UMKM yang tergabung dalam klaster, yang beroperasi dari hulu ke hilir. 

Program sosial Bank Indonesia khususnya bidang pengembangan UMKM terdiri dari 

program pengembangan produk makanan volatile, pengembangan ekonomi lokal dan 

Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Selain beberapa target pengembangan tersebut 

penguatan korporatisasi, penyempurnaan akurasi informasi dan data, optimalisasi 

koordinasi yang intensif antar kementerian/lembaga, peningkatan pemanfaatan inovasi dan 

teknologi, serta menciptakan ekosistem yang mendukung juga merupakan bagian dari 

faktor pendorong keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia yang akan senantiasa 

dibangun oleh Bank Indonesia. Dengan diberikannya bantuan pada petani yang tergabung 

dalam suatu klaster/UMKM diharapkan dapat meningkatkan potensi peningkatan 

komoditas daerah melalui berbagai strategi pendampingan serta peningkatan sumber daya 

manusia pada klaster/UMKM tersebut. 

Seperti yang islam juga telah jelaskan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang sudah 

semestinya berbagi apa yang dimiliki kepada yang lebih membutuhkan dalam rangka 

membantu menyejahterakan hidup manusia, islam juga mengingatkan manusia untuk 

senantiasa berusaha mencari ridho dan karunia Allah dalam proses mencukupi kebutuhan 

ekonominya melalui ayat berikut : 

 

                          

      

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. 

Al-Jumu’ah : 10). 

Bank Indonesia telah menjalankan program klaster di Lampung mulai tahun 2007, 

mengiringi dari potensi yang ada di berbagai wilayah yang ada, seperti potensi bawang 

merah di Lampung Tengah, sapi PO di Lampung Selatan, pengembangan ternak kambing 

di Tanggamus, serta pengembangan kain rapid di Pesawaran. 

Melalui nawacita “pembangunan pertanian” yang diturunkan pada RPJMN Tahap ke-3 

(periode 2015-2019) bidang pangan dan pertanian yang memiliki tujuan untuk mencapai 

sistem kedaulatan, kemandirian dan keamanan pangan dengan salah satu isu strategis yang 

harus ditangani ialah pengendalian inflasi, dan memiliki strategi pencapaian yaitu 

penerapan pertanian rakyat dengan cara melindungi dan memberdayakan petani kecil 

terutama di pedesaan. Bank Indonesia mendukung cita-cita tersebut dengan melakukan 

akselerasi berbagai sektor ekonomi melalui program sosialnya yang kita ketahui sebagai 
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Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dimana bantuan moral serta materi diberikan 

kepada pihak terkait untuk kemudian digunakan sebagai bantuan yang ditujukan untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produk yang dimiliki sektor ekonomi 

tersebut. 

Bank Indonesia Kpw. Lampung memberikan bantuan dan pendampingan kepada klaster 

cabai di Pringsewu dengan melihat sering terjadinya ketidakstabilan inflasi dari harga cabai 

di Lampung karena pasokan (supply) yang tidak menentu disebabkan oleh ketidakpastian 

panen dari sentra produksi serta panjangnya rantai distribusi tataniaga cabai. Hal tersebut 

juga didukung dengan fakta mengenai kurangnya pendampingan pada petani mengenai 

pengelolaan dan penggunaan teknologi pertanian modern karena minimnya manajerial dari 

sumber daya manusia. Dengan adanya pengembangan dan pendampingan dari Bank 

Indonesia ini, diharapkan dapat menekan tingkat inflasi harga cabai serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat utamanya petani yang tergabung dalam klaster tersebut. 

Tabel 1.2 

Petani Anggota Kelompok Tani Bina Mandiri Jaya 

No Nama Luas Poktan Desa Kecamatan 

1 Marsudi 0,25 Karya Agung Perkasa Sri Katon Adiluwih 

2 Suprapto 0,5 Karya Agung Perkasa Sri Katon Adiluwih 

3 Marsidi 0,5 Karya Agung Perkasa Sri Katon Adiluwih 

4 Kusmin 1 Sumber Rezeki I Sri Katon Adiluwih 

5 Darto 0,5 Sumber Rezeki I Sri Katon Adiluwih 

6 Mulyono 0,5 Sumber Rezeki I Sri Katon Adiluwih 

7 Jajik Arifin 0,25 Sang Yhang Sri Sri Katon Adiluwih 

8 Sunardi 1 Sumber Rezeki III Sri Katon Adiluwih 

9 Darsono 0,5 Sumber Rezeki III Sri Katon Adiluwih 

10 Jamin 0,5 Sumber Rezeki III Sri Katon Adiluwih 

11 Khairul Akhan 0,25 Tunas Harapan Wonodadi Gading rejo 

12 Sukardi 0,25 Tunas Harapan Wonodadi Gading rejo 

13 Widodo 0,25 Tunas Harapan Wonodadi Gading rejo 

14 M. Faturrahman 0,25 Bina Remaja Wonodadi Gading rejo 

15 Suwardi 0,25 Bina Remaja Wonodadi Gading rejo 

16 M. Zaki Purnawan 0,25 Bina Remaja Wonodadi Gading rejo 

17 Sumpeno 0,25 Bina Remaja Wonodadi Gading rejo 

18 Indra Sukma 0,5 Dadi Mulyo Wonodadi Gading rejo 

19 Haryanto 0,25 Dadi Mulyo Wonodadi Gading rejo 

20 Fahrudin 0,25 Sido Luhur Wonodadi Gading rejo 

21 Yatiman 0,25 Sido Luhur Wonodadi Gading rejo 

22 Welianto 0,25 Lestari Wonodadi Gading rejo 

23 Suharto 0,25 Lestari Wonodadi Gading rejo 

24 Dul Sikun 0,25 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

25 Sugimin 0,75 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

26 Sarwono 0,25 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

27 Purwanto 0,5 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

28 Heri Setiawan 0,125 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

29 Wahyudi 0,5 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 

30 Sarto 0,25 Rukun Sentosa II Ambarawa Ambarawa 
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31 Samsul Anwar 0,75 Karya Maju IV Lugu Sari Pagelaran 

32 Abdul Syukur 0,5 Ekayasa Pamenang Pagelaran 

Sumber : Profil Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya, Bank Indonesia 

 

 

Tabel 1.3 

Jenis produk yang dimiliki oleh Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya 

No. Jenis Produk 

1 Cabai segar 

2 Cabai olahan 

3 
Saprotan (sarana produksi pertanian) 

meliputi benih, pupuk, herbisida, dll. 

4 Simpan pinjam 

5 agrowisata 

Sumber : Profil Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya, Bank Indonesia 

 

Potensi yang ada di daerah Pringsewu, utamanya pada klaster cabai Bina Mandiri Jaya 

binaan Bank Indonesia Kab. Pringsewu ini sangat memenuhi kriteria dari UMKM yang 

ingin dibina dan diberi pendampingan oleh Bank Indonesia, serta sesuai dengan yang 

tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 dengan luas lahan untuk wilayah Pringsewu 

sendiri adalah 50 ha. Dipilihnya pringsewu sebagai lokasi pengembangan klaster cabai juga 

didukung oleh beberapa kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Bank 

Indonesia, diantaranya yaitu memiliki potensi untuk dikembangkan, dan pemerintah daerah 

yang terbuka dengan program pengembangan.
19

 Klaster cabai ini juga nantinya diharapkan 

dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada guna mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan pendapatan dengan tujuan menyejahterakan hidup masyarakat serta menekan 

angka kemiskinan. Di kelompok petani cabai ini juga, sebelum adanya program dan 

pembinaan dari Bank Indonesia masih belum memiliki manajemen sumber daya manusia 

yang mumpuni, baik dari sisi pengelolaan penyerapan tenaga kerja, pembagian upah kerja, 

struktur organisasi dan administrasi serta kurangnya wawasan mengenai UMKM. 

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Analisis Program Sosial Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Potensi 

Komoditas Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada klaster cabai 

Pringsewu binaan Bank Indonesia Kpw. Lampung)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 

 

 

 
 

19Penentuan Pringsewu sebagai Lokasi Pengembangan Klaster Cabai (On-Line) Tersedia di: 

www.pringsewukab.go.id/gandeng-BI,Pemkab-pringsewu-kembangkan-cluster-cabai (sabtu, 16 Januari 2021 Pukul 11.46 

WIB) 

http://www.pringsewukab.go.id/
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Masih tingginya tingkat inflasi yang salah satunya disumbang oleh komoditas cabai 

merah di Provinsi Lampung serta faktor pendukung dari komoditas itu sendiri yaitu daya 

tahan komoditas yang kurang baik, tingginya resiko penanaman tanaman, serta masih 

bergantungnya keberhasilan tanam cabai ini pada kepastian musim menyebabkan masih 

sulit terkendalinya tingkat inflasi dari komoditas ini. 

Fakta lain yakni bahwa luas lahan tanam cabai yang makin tahun makin menurun 

diiringi penurunan tingkat hasil panen, serta anggota dalam kelompok klaster tani yang ada 

masih banyak yang berlatarbelakang pendidikan terbilang relatif rendah sehingga 

menyebabkan sulitnya penerapan teknologi pertanian dan ilmu pengetahuan baru tentang 

inovasi pertanian yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengembangan potensi klaster 

pertanian jangka panjang, juga masih rendahnya daya saing klaster secara general yang ada 

di Indonesia, menyebabkan diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan SDM dalam 

klaster sebagai modal pengembangan usaha pertanian agar dapat lebih efektif dan efisien 

juga dapat berpadu dengan teknologi pertanian yang ada di abad 20 ini. Hal ini tentu 

memerlukan adanya dukungan dari elemen lain diluar klaster itu sendiri seperti CSR dari 

swasta maupun program sosial dari pemerintah. 

 

Bank Indonesia hadir melalui program sosialnya dalam rangka mendukung potensi dari 

sektor pertanian yang ada, agar kemudian dapat lebih efisien dalam penggunaan teknologi 

sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan panen dan kualitas produk pertanian 

yang berdaya saing dengan tujuan akhir yakni memenuhi kriteria produk pertanian ekspor. 

 

Penelitian ini di fokuskan dalam menganalisis Strategi serta Pengelolaan Program Sosial 

yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Potensi Komoditas 

Daerah pada Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya Binaan Bank Indonesia Kpw. Lampung yang 

berlokasi di Kabupaten Pringsewu secara signifikan. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah : 

 

1. Bagaimana Strategi dari Program Sosial Bank Indonesia yang diterapkan pada klaster 

Cabai binaan Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Potensi Daerah Kab. 

Pringsewu dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

2. Bagaimana Pengelolaan Program Sosial Bank Indonesia pada klaster Cabai binaan 

Bank Indonesia di Pringsewu ? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi dari Program Sosial Bank Indonesia yang 

diterapkan pada klaster Cabai binaan Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan 

Potensi Daerah Kab. Pringsewu dalam Perspektif Ekonomi Islam. 
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2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Program Sosial Bank Indonesia pada 

klaster Cabai binaan Bank Indonesia di Pringsewu. 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

     Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Analisis Program Sosial Bank Indonesia 

dalam upaya Meningkatkan Potensi Komoditas Daerah dalam Perspektif Ekonomi 

Islam dengan studi pada Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya binaan Bank Indonesia yang 

berlokasi di Pringsewu. 

2. Manfaat praktis 

 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat digunakan 

sebagai acuan bagi sasaran dan tujuan dari program sosial Bank Indonesia selanjutnya 

agar dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan potensi komoditi unggulan daerah yang 

ada. Disamping itu juga, penelitian ini disusun sebagai syarat akademisi untuk 

menyelesaikan Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

1. Anisa Nuryatsrib dalam penelitiannya Strategi Pengembangan Klaster Kantor BI 

Cirebon pada Klaster Bawang Merah di Kab. Majalengka menyebutkan bahwa 

program pemberdayaan sektor riil dengan pola klaster oleh BI Kpw. Cirebon dalam 

mengatasi inflasi harga bawang merah disana dinilai cukup efektif dalam pengendalian 

harga. Hal tersebut juga membawa dampak pada peningkatan produktivitas petani 

produk unggulan daerah bawang merah di Kab. Majalengka. 

2. Lusiana tentang peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) klaster pengendali inflasi di Jambi menyimpulkan bahwa peran 

Bank Indonesia Kpw. Jambi terhadap UMKM Klaster cabai merah membawa dampak 

baik yang sangat signifikan dalam meningkatkan jumlah hasil panen dari tahun 2015 

ke 2017. 

3. Krestina, Efektivitas program klaster Bank Indonesia lampung terhadap peningkatan 

produktivitas UMKM di Lampung Selatan menyatakan bahwa program sosial bank 

Indonesia berupa pendampingan bagi klaster sapi PO di daerah Tanjungsari, Lampung 

Selatan membawa dampak dan analisis dampak yang cukup signifikan dalam 

meningkatkan penjualan sapi PO dan pendapatan peserta klaster dan terus 

membutuhkan dukungan agar kemudian dapat mencapai tujuan lebih baik yakni ekspor 

komoditas sapi PO ke mancanegara. 

4. Niskha Sandriana, Abdul Hakim, Choirul Saleh dalam jurnalnya strategi 

pengembangan produk unggulan daerah berbasis klaster di kota Malang menyimpulkan 

berdasarkan hasil pembahasannya bahwa kriteria penentuan produk unggulan wilayah 

berbasis klaster di Kota Malang ialah: Produk unik/khas/trade mark wilayah; 

Sumbangan terhadap perekonomian wilayah; Pasar; Kondisi input (ketersediaan 
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infrastruktur, SDM, teknologi, kapital); Kemitraan; Dukungan kebijakan serta 

kelembagaan; Dampak terhadap lingkungan; Tingkat daya saing. Berdasakan kriteria 

yang dijelaskan, dengan metode AHP, diperoleh hasil bahwa produk unggulan daerah 

berbasis klaster pada Kota Malang ialah produk tempe serta keripik tempe yang 

dihasilkan oleh sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Meskipun begitu, 

penelitian yang dilakukan masih dilakukan pada pemetaan industri klaster, maka 

diperlukan penelitian lanjutan guna mendapati hasil holistik dari produk unggulan kota 

Malang. 

5. Silmi Tsurayya dan Lindawati Kartika, dalam jurnalnya Kelembagaan dan Strategi 

Peningkatan Daya Saing Komoditas Cabai Kabupaten Garut menyatakan bahwa ada 

tiga pilar pada peningkatan daya saing komoditas cabai di Kabupaten Garut yaitu 

produk, sumber daya manusia, serta kelembagaan dan pemasaran. Pondasi yang 

menjadi perilaku pendukung melalui kebijakan dan regulasi pemerintah yang 

memberikan insentif bagi petani, pengembangan penyediaan permodalan pertanian, 

dan peningkatan proteksi dan promosi. Analisis SWOT atas komoditas itu juga 

memberi hasil akhir berupa 15 alternatif strategi yang dapat digunakan pada upaya 

peningkatan daya saing komoditas cabai di Kabupaten Garut. 

6. La Ode Syaifudin (2003) dalam penelitiannya Analisi Komuditas Unggulan Sektor 

Pertanian di Kab. Muna menyatakan bahwa Kebijakan di sektor pertanian pada tingkat 

Propinsi Sulawesi Tenggara mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan nilai 

produksi pertanian di tinggkat Kabupaten Muna. Komoditi jambu mete, kakao, kayu 

jati, kacang tanah sapi, ikan kembung, ikan cakalang, ikan tuna, jeruk dan kayu rimba 

memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai produksi komoditi pertanian dan 

beberapa diantaranya berpeluang menjadi komoditi ekspor apabila dikembangkan 

dengan lebih maksimal. 

 

H. Metode Penelitian 

 

Berikut merupakan uraian dari metode yang digunakan oleh peneliti : 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field 

research) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan tertentu dengan maksud 

memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan.
20

 

 

Metode penelitian ini adalah kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme yang sering disebut sebagai paradigma interpretif dan 

konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis dan 

penuh makna.
21

 

 

 

 

 
 

20 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasi (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 205. 
21 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 8. 
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Berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini terkategori dalam penelitian deskriptif 

analisis yaitu sifat penelitian yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
22

 

 

Dalam kaitan dengan penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan apa adanya 

tentang hal-hal yang berkenaan dengan Program Sosial Bank Indonesia dalam upaya 

meningkatkan potensi komoditas daerah studi pada kelompok Bina Mandiri Jaya 

Klaster Cabai binaan Bank Indonesia Kab. Pringsewu. 

 

2. Sumber Data 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data/informasi yang diperoleh dan dikumpulkan semata- 

mata di lapangan oleh individu yang mengarahkan pemeriksaan atau pertemuan 

terkait yang membutuhkannya. Informasi penting diperoleh dari sumber informan, 

misalnya hasil pertemuan yang diarahkan oleh ilmuwan. Informasi penting 

mengingat catatan untuk wawancara, efek samping dari persepsi lapangan, dan 

informasi tentang informan.
23

 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah dengan mencari 

sumber data secara langsung melalui wawancara dan observasi yang dilakukan 

kepada pihak pendamping klaster dari Bank Indonesia dan juga beberapa petani 

dan anggota koperasi yang tergabung dalam klaster bina mandiri jaya Kab. 

Pringsewu. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data utama yang sudah diolah lebih lanjut serta 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data utama atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.
24

 

Adapun sumber data sekunder disini adalah diperoleh dari studi pustaka yaitu 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya yang masih berkaitan dengan materi yang 

sedang diteliti. 

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki oleh Bank Indonesia 

terkait dengan Klaster cabai binaannya seperti : 

1. Tayangan tentang focus group discussion Pengembangan klaster Pringsewu. 

2. Arsip berupa dokumen, foto dan profil organisasi klaster cabai kelompok tani 

Bina Mandiri Jaya, Kab. Pringsewu. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 

 

 
 

22 Ibid., 21. 
23 Hasan, Marketing (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 82. 
24 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42. 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
25

 

Kategori pihak yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pendamping 

klaster dari Bank Indonesia dan 37 petani yang tergabung dalam kelompok Bina 

Mandiri Jaya Klaster Cabai binaan Bank Indonesia Kab. Pringsewu. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
26

 Pengambilan sampel harus disesuaikan dengan karakteristik dan 

kualitas dari populasi agar dapat mewakili dengan baik objek atau subjek yang 

ingin dianalisis. Dalam hal ini sample yang menjadi sumber data penelitian ialah 

pihak pendamping klaster dari Bank Indonesia dan beberapa petani yang 

tergabung dalam Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya. 

Teknik sampling untuk pihak petani klaster dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi dengan cara 

memilih sample berdasarkan klasternya, bukan berdasarkan pada individunya .
27

 

Untuk menentukan klaster dari populasi yang ada, peneliti mengelompokkan 

petani Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya berdasarkan luas lahan yang dimiliki, 

kemudian didapat 4 klaster dengan klasifikasi lahan 0,25 Ha, 0,5 Ha, 0,75 Ha dan 

1 Ha. Kemudian akan diambil satu/lebih sample dari tiap klaster kepemilikan 

lahan tersebut hingga data yang didapat jenuh (hingga didapat jawaban yang 

konsisten sama). 

 

4. Teknik pengumpulan data 

 
a. Teknik Observasi 

Teknik Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

tanda-tanda yang tampak pada objek penelitian. Observasi ialah suatu aktivitas 

mendapatkan isu yang diharapkan untuk menyajikan gambaran riil suatu insiden 

atau kejadian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pada penelitian, untuk 

membantu memahami perilaku manusia, dan untuk evaluasi yakni melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut.
28

 

Hal-hal yang nantinya akan menjadi objek pengamatan peneliti menggunakan 

teknik observasi ini ialah kondisi petani dan anggota koperasi yang tergabung 

dalam Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya setelah mendapat program sosial dari 

Bank Indonesia, serta pengelolaan PSBI sendiri oleh Bank Indonesia melalui 

pendamping klaster. 

 

b. Teknik Wawancara/Interview 
 

 

25 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013), 148. 
26Ibid.,149. 
27 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 15-16. 
28 Krestina, “Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung terhadap Peningkatan Produktivitas UMKM di 

Lampung Selatan” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017), 73. 
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Adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan pada responden atau narasumber dari objek penelitian 

yang sedang dilakukan disertai dengan pemahaman yang baik atas jawaban & 

perilaku responden/narasuber serta merekam semua respon yang diberikan.
29

 

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Esterberg (2002) bahwa teknik wawancara 

memiliki beberapa macam diantaranya : 

1. Wawancara terstuktur, yakni wawancara dengan mempersiapkan pedoman 

pertanyaan seputar topik yang akan dibahas dimana peneliti telah mengetahui 

secara pasti mengenai informasi seperti apa yang akan diperoleh. 

2. Wawancara semi-terstruktur, yaitu jenis wawancara yang sudah termasuk 

dalam kategori in-dept interview, yakni wawancara dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih luas dan terbuka dari responden dengan 

mendengar dan mencatat segala informasi yang dikemukakan oleh informan. 

3. Wawancara tidak terstruktur, yakni bentuk wawancara bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawnacara yang sudah tersusun dan lengkap 

dalam pengumpulan datanya.
30

 

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan jenis wawancara semi- 

terstruktur pada pihak pendamping klaster dari Bank Indonesia sebagai pihak 

pemberi program sosial serta pada anggota Klaster Cabai Bina Mandiri Jaya. 

 

 

c. Teknik dokumentasi 

Studi dokumen merupakan metode yang sebagian banyaknya adalah berupa 

surat, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya yang 

lebih mengarah pada bukti konkret.
31

 Untuk mendukung data yang diperoleh 

khususnya data mengenai klaster cabai di Pringsewu yang mendapat bantuan 

program sosial dari Bank Indonesia Kpw. Lampung. 

d. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi 

serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan 

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
32

 

Penulis berusaha untuk memperoleh aneka macam informasi untuk dijadikan 

dasar teori dan acuan dalam mengolah data, yaitu dengan cara membaca, 

mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur berupa buku, jurnal, makalah, serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan duduk masalah yang diteliti. Selain itu, 

Penulis juga mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji data sekunder yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. 

 

e. Riset Internet (Online Research) 

 

 

 
 

29 Ibid., 224. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta : Bandung, 2007), 412. 
31 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), 75. 
32 Sarwono Jonathan, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 6. 
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Merupakan aktivitas riset yang menggunakan serangkaian fasilitas teknologi 

informasi dan komunikasi yang sedemikian rupa sehingga memunculkan cara 

kerja dan metode riset baru yang ditandai oleh beberapa hal berikut : 

 

1. Penggunaan jaringan pita-lebar (broadband) yang dilengkapi instrumen dan 

fasilitas riset, termasuk alat-alat teknologi sensor dan penghimpunan data 

digital secara besar-besaran, 

2. Pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur koneksi yang aman dan memenuhi 

persyaratan interoperability. 

3. Ketersediaan alat-alat dan aplikasi riset berbasis digital yang mencakup 

peralatan khusus maupun peralatan lintas bidang yang bersifat interaktif.
33 

 

5. Teknik Analisis Data 

 
Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara teratur data yang diperoleh 

dari hasil interview, catatan observasi dan bahan lainnya sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.
34

 

 

Analisis data kualitatif merupakan analisis bersifat induktif, dimana analisis 

dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan 

menjadi hipotesis dengan pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi 

sehingga diakhir penelitian hipotesis dapat ditentukan apakah diterima atau tidak, 

untuk nantinya bisa ditentukan menjadi teori.
35

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles & Huberman 

yang dikutip oleh Sugiyono : 

 

Miles & Huberman (1984) mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, hingga datanya jenuh”.
36

 

 

Aktivitas dalam model ini meliputi tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi.
37

 Tahapan 

analisis data yang dimaksud ialah sebagai berikut : 

 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Maka nantinya data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
 

 

33 Pengertian Riset Internet (On-Line) Tersedia di: https://digilib.undip.ac.id/v2/2012/06/13/e-research/ (Minggu, 21 

Februari 2021 Pukul 11.43 WIB) 
34Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 244. 
35 Ibid, 335. 

36 Ibid, 338. 
37 Miles & Huberman, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 

https://digilib.undip.ac.id/v2/2012/06/13/e-research/
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diperlukan.
38

 

 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
39

 

 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan pada penelitian dengan metode kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dimaksud dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

(gelap) dan belum diketahui dengan jelas sehingga setelah diteliti mejadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
40

 

 
I. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan dari penjelasan dari poin 

permasalahan maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I :Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan serta metode 

penelitian yang digunakan. 

 

BAB II :Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori dari penelitian yang dilakukan. 

 

BAB III :Dibagian bab ini penulis akan membahasa mengenai deskripsi objek 

penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian dan penyajian data dan 

fakta penelitian. 

 

BAB IV :Bab ini membahas mengenai analisis data dan temuan penelitian. 

 

BAB V :Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 247. 
39 Ibid., 249. 
40 Ibid., 253. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Program Sosial Bank Indonesia 

1. Pengertian Bank Indonesia 

          Menurut UU RI No.3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU. No.3 

Tahun 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, “Bank Indonesia ialah suatu 

lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

bebas dari analisis dampak pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-

hal yang tegas diatur dalam undang-undang”. 

          Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang keberadaannya telah 

ditetapkan melalui undang-undang  1945 Pasal 23 D yang berbunyi “negara 

memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. 

     Undang-Undang yang dimaksudkan yaitu UU No. 23 tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia yang didalam termuat penjelasan diantaranya : 

a. Rupiah sebagai mata uang Negara Indonesia. 

b. Status Bank Indonesia yang merupakan lembaga independen dimana 

pemerintah tidak dapat campur tangan didalamnya.  

c. Tujuan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. 

d. Serta tugasnya dalam melaksanakan kebijakan moneter, menjaga 

kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi kegiatan 

makroprudensial.
1
 

          Bank Indonesia juga senantiasa menjalankan tugas dan perannya 

dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirancang dengan baik 

demi menjaga stabilitas nilai mata uang Negara dan stabilitas sistem 

pembayaran. Visi misi yang dimaksudkan ialah :  

1. Visi  

     Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata 

terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging 

markets untuk Indonesia maju. 

2. Misi  

a. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas 

kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;.  

b. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan 

makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan 

mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;  

c. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui 

penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi 

dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;  

d. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia 

dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta 

kebijakan mitra strategis lain;  

e. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat 

efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan 

ekonomi nasional;  

f. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat 

nasional hingga di tingkat daerah; 
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g. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan 

kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata 

kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional 

yang proaktif. 
2
 

2. Tujuan Bank Indonesia 

     Bank Indonesia mempunyai sebuah tujuan tunggal, yakni mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam 

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah 

melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. 

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata 

uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara 

lain. 

     Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara 

aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk 

memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas 

tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank 

Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
3
 

3. Fungsi Utama Bank Indonesia 

     Bank Indonesia sebagai Bank sentral memiliki beberapa fungsi utama, 

yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang no. 21 tahun 2011 

tentang otoritas jasa keuangan
4
 dimana salah satunya menyatakan bahwa OJK 

mengambil alih fungsi pengawasan lembaga perbankan menggantikan Bank 

Indonesia, dan kemudian mengubah fungsi pokok Bank Indonesia sebagai 

lembaga keuangan Negara, diantara perubahan fungsi yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

          Kebijakan moneter dibuat dalam rangka menjaga kestabilan nilai 

rupiah, dalam hal ini kestabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua 

dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan 

terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan 

laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai 

tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan akhir kebijakan 

moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang 

salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk 

mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan 

BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan 

utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan 

akhir pencapaian inflasi.
5
  

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

                                                      
2  Pengenalan Visi Misi Bank Indonesia (On-Line) Tersedia di: https://www.bi.go.id/id/tentang-

bi/profil/Default.aspx (Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul 15.21 WIB) 
3 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/2/PDG/2018 Tentang Program Sosial Bank Indonesia 
4  Pengenalan Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (On-Line) Tersedia di: 

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-

tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx (Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 10.21 WIB) 
5  Pengenalan BI 7-Day Repo Rate (On-Line) Tersedia di: https://www.bi.go.id/id/fungsi-

utama/moneter/Default.aspx (Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 10.30 WIB) 
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https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx
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          Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan 

dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 

ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 

'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary 

dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem 

pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan 

penyelesaian akhir (settlement). 
6
 

c.  Stabilitas Sistem Keuangan 

          Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan 

sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu 

bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi 

sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada 

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
7

  

     Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai kepentingan untuk 

menjaga stabilitas sistem keuangan dalam tujuannya menopang stabilitas 

perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi BI sebagai Lender of 

Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas 

pada saat krisis. Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memiliki 

kewenangan mengatur kebijakan moneter serta sistem pembayaran. 

          Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga SSK, 

Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 

3. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan 

Pengawasan Makroprudensial.
8
 

          Berdasarkan peraturan diatas, Bank Indonesia memiliki mandat 

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap 

sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non 

keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan 

yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan 

pembiayaan pertumbuhan perekonomian. 

4. Program Sosial Bank Indonesia 

          Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang dilaksanakan sejak 2005 

lambat laun mengalami pergeseran tujuan dan sasaran program dari 

paradigma filantropi menuju pemberdayaan berkelanjutan yang dapat 

mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dana 

pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki nilai 

ekonomi serta mampu meningkatkan nilai dari UMKM itu sendiri serta 

sebagai usaha dalam penguatan ekonomi rumah tangga. 

          Bank Indonesia meyakini, bahwa sektor rumah tangga berperan penting 

dalam pilar ekonomi nasional seperti halnya sektor swasta dan pemerintah. 

Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi secara agregat dapat 

                                                      
6 Pengenalan Proses Sistem Pembayaran (On-Line) Tersedia di: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-

pembayaran/default.aspx (Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 10.39 WIB) 
7  Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan (On-Line) Tersedia di: https://www.bi.go.id/id/fungsi-

utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx (Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 10.51 WIB) 
8  Payung Hukum Bank Indonesia (On-Line) Tersedia di: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-

sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx (Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 10.55 WIB) 
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mendukung pencapaian stabilitas ekonomi, khususnya melalui pencapaian 

inflasi yang rendah dan terkendali. Tahun 2020, PSBI memiliki tema strategis 

tahunan yaitu " Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat & Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung 

Stabilitas Ekonomi Indonesia”.  

     Program sosial yang diberikan Bank Indonesia pada Klaster Cabai Bina 

Mandiri Jaya di Kab. Pringsewu ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk 

pemberdayaan masyarakat yang sifatnya kontinuitas yang membedakan 

program sosial Bank Indonesia dengan CSR biasa pada umumnya yang 

diberikan oleh lembaga/instansi swasta yang mengupayakan agar masyarakat 

dapat secara mandiri nantinya dalam meningkatkan potensi dari kegiatan 

ekonomi yang sedang dilakukan melalui lahan pertanian cabainya. 

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat serta potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu 

sendiri yang senantiasa terkait dengan dua kelompok didalamnya, yakni 

pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak 

yang memberdayakan.
9
 Selain itu, pemberdayaan juga merupakan sebuah 

gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, 

memperkuat partisipasi, membangun peradaban, dan kemandirian 

masyarakat.
10 

PSBI dilakukan secara sistematis dan terencana melalui berbagai aktivitas 

pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial untuk mendorong 

terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

Aktivitas pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan klaster ketahanan 

pangan strategis penyumbang inflasi di daerah, pengembangan pariwisata 

lokal, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi pesantren, hingga 

upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, sehingga mampu 

bersaing di pasar global dan kepedulian sosial dalam bentuk pemberian 

beasiswa kepada ribuan mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan 

tinggi, membangun ratusan pojok baca (BI Corner) di berbagai perpustakaan, 

serta menyelenggarakan seminar/sosialisasi untuk meningkatkan wawasan 

dan pemahaman berbagai lapisan masyarakat mengenai tugas dan peran Bank 

Indonesia dalam perekonomian. 

Gambar 2.1 

Arah Program Sosial Bank Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), 76. 
10 Eko Sutoro, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta, APMD. Press, 2004), 11. 



 

 

 

 

 

Sumber : Website Resmi Bank Indonesia 

 

          Melalui Peraturan Dewan Gubernur Nomor 20/2/PDG/2018 Tentang 

Program Sosial Bank Indonesia, menetapkan ketentuan umum diantaranya 

sebagai berikut : 

          Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah program sosial yang 

dilakukan secara sistematis dan terencana melalui aktivitas pemberdayaan 

masyarakat dan kepedulian sosial.
11

 

a. Tujuan PSBI 

1. Mendukung efektivitas komunikasi kebijakan melalui pemberdayaan 

masyarakat dan kepedulian sosial yang berkaitan langsung ataupun 

tidak langsung dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 

2. Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 

 

b. Prinsip PSBI 

1. Keterbukaan (yaitu keterbukaan dalam mengungkap informasi penting 

dan relevan dalam pelaksanaan PSBI dengan tetap mempertimbangkan 

kerahasiaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang) 

2. Akuntabilitas (yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban 

sehingga pengelolaan tugas PSBI terlaksana dengan baik dan terukur) 

3. Kemanfaatan (yaitu situasi atau kondisi yang dengan adanya 

pelaksanaan PSBI dapat memberikan nilai tambah bagi penerima 

PSBI) 

c. Ruang Lingkup PSBI meliputi : 

1. Program peningkatan kapasitas ekonomi. 

          Yaitu kegiatan yang bertujuan dan/ atau berkaitan dengan 

peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, melalui aktivitas 

pengembangan komoditi pangan strategis yang berperan dalam 

pembentukan inflasi, pengembangan komoditi unggulan daerah, dan 

aktivitas lainnya sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tahunan PSBI. 

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman 

publik. 

          Yaitu kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan serta 

pemahaman masyarakat, termasuk pemahaman pelaksanaan tugas dan 

peran Bank Indonesia. Diantaranya yaitu pemberian beasiswa dan 

pengembangan komunitas penerima beasiswa serta partisipasi edukasi 

publik yang merupakan inisiatif pihak eksternal berupa seminar, 

diskusi, lokakarya, workshop, dan sejenisnya yang dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan sosialisasi mengenai tugas Bank Indonesia, kebijakan 

Bank Indonesia, dan kebanksentralan. 

3. Program kepedulian sosial terkait pendidikan, kebudayaan, 

keagamaan, kesehatan lingkungan hidup dan penanganan bencana. 
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d. Pelaksanaan Kegiatan PSBI  

1. Dilakukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

dan/atau, 

2. Dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12

 

     Forum PSBI dipimpin oleh anggota dewan gubernur yang membawahkan 

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi komunikasi. 

 

e. Keanggotaan Forum PSBI terdiri atas: 

1. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi komunikasi 

sebagai koordinator; 

2. pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi peningkatan akses 

dan jangkauan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap jasa 

keuangan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

sebagai anggota; 

3. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi riset, dan proyeksi 

ekonomi moneter dan sektor keuangan, serta perumusan kebijakan 

moneter sebagai anggota; 

4. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi riset, dan proyeksi 

kondisi sektor keuangan, serta perumusan kebij akan 

makroprudensial sebagai anggota;  

5. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi riset, 

pengembangan, perumusan kebijakan, dan perizinan sistem 

pembayaran sebagai anggota; 

6. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang 

rupiah sebagai anggota; 

7. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pembelajaran di 

Bank Indonesia sebagai anggota; 

8. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi riset dan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai anggota; 

9. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi supervisi dan 

pemberian strategic advisory, serta solusi strategis kepada Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sebagai anggota; 

10. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan risiko 

secara komprehensif sebagai anggota; dan 

11. Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi sebagai 

chieffinancial officer sebagai anggota. 

     Selain pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud, rapat Forum 

PSBI dapat dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja terkait lainnya. 

 

     Forum PSBI memiliki tugas menyusun materi Pedoman Tahunan PSBI. 

Pelaksanaan Forum PSBI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, 

yaitu pada: 

1. Pertengahan tahun; Rapat Forum PSBI dilakukan untuk membahas 

evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan PSBI pada tahun berjalan. 

2. Akhir tahun; Rapat Forum PSBI dilakukan untuk menyusun materi 

Pedoman Tahunan PSBI.
13
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f. Tahapan PSBI meliputi: 

1. Perencanaan, dimana pedoman Tahunan PSBI mencakup perencanaan 

mengenai: 

a. Arah dan prioritas tahunan, dan 

b. Komposisi alokasi anggaran indikatif tahunan untuk masing- 

masing program. 

Perencanaan pedoman tahunan tersebut memperhatikan : 

1. Evaluasi pelaksanaan PSBI tahun berjalan 

2. Rekomendasi untuk pelaksanaan kedepan 

           

      Kemudian pedoman Tahunan PSBI disampaikan oleh Satuan Kerja 

yang melaksanakan fungsi komunikasi pada rapat dewan gubernur, dan 

jika telah mendapat persetujuan dari rapat dewan gubernur, maka 

pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi pelaksanaan PSBI dan satuan 

kerja terkait dalam menyusun program kerja tahunan. 

 

2. Pelaksanaan, Pelaksanaan PSBI dapat dilakukan atas inisiatif Bank 

Indonesia atau atas inisiatif pihak eksternal. Pelaksanaan PSBI 

sebagaimana dimaksud dapat dilakukan: 

a. Oleh Pelaksana PSBI atau Satuan Kerja terkait di kantor pusat yang 

bersinergi; atau 

b. Melalui kemitraan dengan pihak lain. 

 

3. Evaluasi, Evaluasi pelaksanaan PSBI dilakukan setiap 3 (tiga) bulan 

oleh Pelaksana PSBI dan Satuan Kerja terkait di kantor pusat yang 

bersinergi.  

a. Evaluasi pelaksanaan PSBI sebagaimana dimaksud disusun dalam 

bentuk laporan yang paling sedikit memuat: 

1. Kesesuaian implementasi program dengan rencana program 

yang telah disetujui; 

2. Realisasi anggaran; dan 

3. Permasalahan atau kendala yang dihadapi. 

b. Dalam hal evaluasi pelaksanaan PSBI dilakukan oleh Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dan Satuan Kerja terkait 

di Kantor Pusat yang bersinergi, laporan evaluasi sebagaimana 

dimaksud disampaikan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan 

fungsi komunikasi. 

c. Laporan evaluasi pelaksanaan PSBI secara keseluruhan disusun 

setiap semester oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi 

komunikasi. 

d.  Laporan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai bahan dalam 

Forum PSBI. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan PSBI diatur 

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern. 

 

g. Bentuk Penyaluran/Pemberian PSBI 

     Ketentuan pemberian atau penyaluran bantuan untuk pelaksanaan PSBI 

dilakukan dalam bentuk barang dan/atau dana meliputi : 
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1. Pemberian atau penyaluran bantuan dalam bentuk barang dapat 

dilakukan dengan cara pembelian. 

2. Pembelian sebagaimana dimaksud memperhatikan prinsip efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel. 

3. Pembelian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pelaksana PSBI atau 

penerima PSBI. 

4. Pemberian atau penyaluran bantuan dalam bentuk dana dapat dilakukan 

dengan cara pemindahbukuan atau tunai. 

5. Pemberian atau penyaluran bantuan untuk program sinergi antara 

Pelaksana PSBI dan Satuan Kerja lain di kantor pusat sebagaimana 

dimaksud dilakukan oleh Satuan Kerja terkait. 

Keputusan mengenai besarnya nilai bantuan PSBI harus 

mempertimbangkan unsur kelayakan, kelaziman, kewajaran, pemerataan, 

dan ketersediaan anggaran.
14

 

 

5.   Konsep Ekonomi Islam tentang Program Sosial 

          Program sosial yang diberikan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk 

peningkatan kapasitas ekonomi, peningkatan SDM maupun program 

kepedulian sosial terkait dengan bidang sosial yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, merupakan bentuk program yang 

pada hakikatnya dapat dikaitkan dengan Corporate Social Responsibility 

yang biasa diberikan oleh perusahaan berbadan hukum pada lingkungan 

sekitar sebagai bentuk kemanfaatan atas berjalannya kegiatan operasional di 

badan usaha tersebut. Tidak banyak hal yang membedakan CSR dengan 

program sosial ini sendiri, hal tersebut hanya dibedakan oleh sumber 

pemberinya, namun dengan tujuan yang sama yakni pemberdayaan 

masyarakat melalui penyaluran bantuannya.  

          Dalam perspektif ekonomi islam, program sosial yang diberikan Bank 

Indonesia ini merupakan salah satu implementasi dari konsep “ihsan” yakni 

perbuatan baik yang dilakukan dan membawa manfaat pada orang lain dan 

dengan tujuan semata- mata agar mendapat ridho dari Allah SWT. Islam 

sendiri menekankan akan pentingnya tanggung jawab terhadap orang lain 

agar senantiasa seimbang antara maksimalisasi kepentingan diri dengan 

maksimalisasi kesejahteraan sosial.
15

 Lebih jauh, apabila dilihat 

menggunakan perspektif etika bisnis, CSR ini sendiri dapat dikaitkan dengan 

perwujudan dari konsep ihsan dalam islam yaitu melakukan perbuatan baik 

yang dapat membawa manfaat bagi orang lain tanpa mengharap balas jasa 

dari perbuatan itu.
16

 

          Dalam konsepnya, program sosial dalam islam haruslah memiliki unsur 

yang mendiferensiasi dengan program sosial universal dalam jiwa 

pelaksanaannya. Menurut jakhfar, unsur yang harus dipenuhi ialah sebagai 

berikut
17

 :  

 

                                                      
14  Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/2/PDG/2018 Tentang Program Sosial Bank 

Indonesia 
15 Syed Nawed Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Syaiful Anam, Muhammad Ufuqul 

Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 46. 
16 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 61. 

17 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang : UIN Malang Press, 2007),125. 



 

a. Al-Adl  

          Sesuai dengan namanya, konsep adil dalam islam ialah tidak 

diperbolehkan adanya unsur kedzaliman dan anjuran dalam terpenuhinya 

keadilan dalam setiap urusan usaha dan akad. Keadilan yang dimaksudkan 

ialah memenuhi hak orang lain, hak lingkungan dan semesta alam. 

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu surat dalam Al-Qur’an berikut : 

                        

           

  "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, 

dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.(Q.S. Huud : 85). 

 

b. Al-Ihsan 

     Ihsan sendiri ialah perbuatan baik yang tidak ada kewajiban dalam 

hukum untuk melakukannya. Kegiatan yang dilakukan dengan 

mengunakan unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan 

perilaku yang baik serta berupaya memberi manfaat lebih pada oranglain. 

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berada dalam jalur kebaikan 

yang diridhai oleh Allah SWT. Agar dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan sesama manusia (habluminannas) maupun dengan Allah SWT. 

Sebagai pencipta dan pemilik alam semesta (Habluminallah). Pemberian 

program sosial merupakan salah satu contoh implementasi dari ayat Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 195 berikut : 

                               

      

  Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik. (Q.S. Al-Baqarah : 195). 

 

c. Amanah 

       Amanah yang dimaksudkan dalam konteks program sosial ini ialah 

pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam serta 

proses berjalannya suatu badan pemerintah/badan usaha yang harus 

menyelaraskan dengan transparansi dan pelaporan yang jujur, serta 

amanah dalam berbagai pembayaran yang wajib dilakukan (pajak, 

karyawan). Program sosial merupakan salah satu bentuk realisasi amanah 

yang dalam Al-Qur’an telah disebutkan sebagai berikut : 

                             

                           

   



 

  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat. (Q.S. An-Nisaa’: 58).  

 

d. Manfaat 

        Konsep ihsan seperti yang sudah dijelaskan, seharusnya memenuhi 

unsur manfaat bagi kesejahteran masyarakat (internal maupun eksternal 

perusahaan). Konsep manfaat dalam program sosial yang dimaksudkan 

adalah lebih dari sekedar aktivitas ekonomi. Pihak pemberi program sosial 

sudah selayaknya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis 

salah satunya dalam hal sosial seperti pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. 

 

B. Komoditas Daerah 

1. Pengertian Komoditas 

     Komoditas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah : 1. 

barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat 

dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor, atau 2. bahan mentah yang 

dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan 

internasional.
18

  

 

Menurut Karl Marx (1867) dalam bukunya “Das Kapital” menyebutkan 

bahwa : 

 

“komoditas adalah barang yang bisa diperjual belikan dipasar. Yaitu 

benda diluar kita, sesuatu yang sifatnya dengan satu sama lain memenuhi 

kebutuhan manusia.”  

 

Menurut Badan Litbang Pertanian komoditi unggulan merupakan komoditi 

andalan yang memiliki posisi strategis untuk di kembangkan di suatu wilayah 

yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis 

(kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan 

(penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya, manusia, infrastruktur, dan 

kondisi sosial budaya setempat).
19

 Komoditas sendiri terbagi  menjadi 

komoditas industri, komoditas pertambangan, komoditas hasil laut, komoditas 

hasil hutan, komoditas hasil kerajinan rakyat, dan komoditas kayu.
20

 

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting 

dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama 

dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan 

pangan dalam negeri.
21

 Sektor pertanian yang ada merupakan pondasi bagi 

sektor lain terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sektor 

pertanian selain berperan dalam penyediaan bahan pangan pokok, juga 

                                                      
18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

795. 
19 Soraya Pangalima, Caroline B. D. Pakasi , Noortje M. Benu, “Analisis Sub-Sektor Perkebunan Pala di 

Provinsi Sulawesi Utara”,  Jurnal ASE Volume 12 Nomor 1, Januari 2016, h. 69. 
20 Ema Fita Laini, “Kajian Komoditas Uggulan Pada Sektor Pertanian di   Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga” (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), 5. 
21Julius r latumaresa, Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2015), 308.   



 

memiliki daya dukung terhadap penyerapan tenaga kerja, pembentukan 

produk domestik bruto dan ekspor.
22

      

 

Dalam hal ini yang menjadi komoditas dari klaster yang dimaksud ialah 

komoditas pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, 

menurut analisis Kuznets sektor pertanian memiliki 4 peranan penting 

terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu :
23

 

 

a. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non-pertanian yang sangat 

tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, tidak hanya 

untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan tetapi juga untuk 

penyediaan bahan baku produksi di sektor non-pertanian tersebut.  

b. Kuatnya bias agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal 

pembangunan, menyebabkan populasi di sektor pertanian daerah 

pedesaan membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar 

permintaan domestik terhadap produk-produk dari industri dan sektor-

sektor lain di dalam negeri, baik untuk barang-barang produsen 

maupun barang-barang konsumen, kuznets menyebutnya kontribusi 

pasar.  

c. Karena relatif pentingnya pertanian bisa dilihat dari sumbangan output 

nya terhadap pembentukan produk domestik bruto dan andilnya 

terhadap penyerapan tenaga kerja tanpa bisa dihindari menurun dengan 

pertumbuhan atau semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi.  

d. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting 

bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran, baik lewat 

ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-

komiditi pertanian menggantikan impor.  

 

     Komoditas suatu daerah dapat menjadi komoditas unggulan dengan 

beberapa kriteria yang harus dimiliki, diantaranya : 

a. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, 

kualitas bagus). 

b. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat 

dikembangkan. 

c. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat. 

d. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia. 

e. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit. 

 

2. Tujuan Peningkatan Potensi Komoditas Daerah 

          Pengembangan potensi komoditas daerah sangat diperlukan dalam 

rangka meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat suatu daerah, 

utamanya di Negara sedang berkembang seperti Indonesia yang pada 

dasarnya tiap daerah memiliki potensinya masing-masing namun masih 

membutuhkan banyak dukungan dan pengembangan serta pelatihan terutama 

pada pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.  
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     Beberapa implikasi yang diharapkan dari adanya pengembangan potensi 

suatu wilayah diantaranya : 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

b. Membuka peluang pekerjaan baru/lebih banyak. 

c. Meningkatkan pendapatan daerah. 

d. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia maupun sumber daya 

alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

 

          Peningkatan potensi komoditas yang dimiliki oleh daerah ini dapat juga 

dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun 

lembaga Negara dalam tujuannya untuk meningkatkan value dari komoditas 

dan daerah itu sendiri. Selanjutnya, intervensi dapat dilakukan berdasarkan 

tujuan pengembangan yang telah disepakati bersama stakeholders dan 

pelaku/UMKM. Dalam implementasinya, evaluasi dan monitoring 

(pengawasan) dilakukan pula untuk perbaikan rencana kerja sekaligus 

mengidentifikasi lesson leamed yang dapat dibangun bersama stakeholders.
24

   

       Berikut merupakan ayat Al-Qur’an yang menganjurkan 

bagi seorang muslim untuk bekerja : 

                            

    

 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. 

dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. 

Al-Mulk : 15). 

 

3. Faktor Penentu Peningkatan Potensi Komoditas Daerah 

     Agar komoditas unggulan suatu daerah memiliki nilai jual lebih tinggi dan 

menjadi potensial pengaruhnya pada peningkatan perekonomian wilayah, 

maka komoditas unggulan daerah perlu melalui proses pengelolaan yang 

lebih baik agar memiliki nilai tambah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan 

untuk meningkatkan nilai tambah komoditas adalah sebagai berikut : 

a. Faktor produksi (kapasitas produksi). 

b. Faktor sumber daya manusia (jumlah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja 

dan upah tenaga kerja). 

c. Faktor produk olahan (kualitas produk olahan, harga jual produk olahan 

dan manajemen pengolahan). 

d. Faktor bahan baku (kuantitas bahan baku, kualitas bahan baku dan harga 

bahan baku). 

e. Faktor pasar (manajemen pemasaran).
25

 

 

     Indikator peningkatan kualitas daerah selain dilihat dari capaian target 

daerah dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), juga 

dapat diukur melalui peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) yaitu dimana IPM ini menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat 
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mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya yang ada di daerah tersebut.
26

 IPM dibentuk oleh 

dari 3 faktor, yaitu : 

a. Umur panjang dan hidup sehat; 

b. Pengetahuan (pendidikan); 

c. Standar hidup layak. 

 

4. Daya Dukung terhadap Potensi Komoditas Daerah 

          Daya dukung yang dimaksudkan tidak hanya disumbang oleh satu 

pihak saja, namun berbagai elemen yang ada harus bersinergi sebagaimana 

mestinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki demi mencapai tujuan yang 

sama dalam meningkatkan potensi komoditas unggul daerah yang dimiliki 

olehh Kabupaten Pringsewu.  

       Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Pemda, 

swasta, perguruan tinggi dan lembaga keuangan : 

a.  Meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah pusat  dan daerah melalui 

pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan petani. 

b. Mendorong kualitas infrastuktur dan ketersediaan faktor-faktor produksi  

usahatani dalam mendukung pengembangan kawasan cabai. 

c.   Mengoptimalkan peluang pasar  komoditas melalui penguatan ekonomi 

kelembagaan kelompok dan peningkatan keterampilan petani, serta 

perbaikan kuantitas dan kualitas produksi cabai.  

d. Mengoptimalkan daya saing sumberdaya insan pertanian melalui upaya 

pengembangan soliditas kelembagaan, bantek pelatihan dan fasilitasi 

inovasi kepada petani. 

5. Konsep Ekonomi Islam tentang Komoditas Daerah 

Komoditas daerah yang dimaksudkan sendiri merupakan apa yang 

menjadi unggulan daerah terkait atas hasil pengelolaan sumber daya alamnya 

yang potensial di daerah tersebut. Allah SWT. Telah menyebutkan dalam 

firmannya surat An-Nahl ayat 10 mengenai kekayaan alam yang telah 

diturunkan dimuka bumi : 

                         

  

Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 

tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu. (Q.S. An-Nahl : 10) 

          Tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT. telah menumbuhkembangkan, 

membesartinggikan berbagai pepohonan dan tanaman, seperti pepohonan 

semangka, labu, mentimun, serta tanaman-tanaman yang meninggi dan 

membesar seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon jati dan lain-lain.
27
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Pada dasarnya, islam mengajarkan bahwa apa yang ada dibumi dan 

dilangit adalah semata-mata miliki Allah SWT. Serta apa yang tumbuh, mati 

dan hidup juga atas kehendak-Nya. Komoditas daerah yang dapat menjadi 

potensi penguat perekonomian daerah tersebut, utamanya sektor pertanian 

dan hasil alam, merupakan salah satu contoh dari kebesaran-Nya atas 

pemberian rejeki kepada mahluknya yang ingin senantiasa berusaha dan 

berikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup dimuka bumi. Berikut 

merupakan ayat yang menyatakan kebesaran Allah SWT. Dalam perannya 

menghidupkan tanaman yang ada dimuka bumi : 

                              

    

Dan kamu lihat bumi ini kering, Kemudian apabila Telah kami 

turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan 

berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. Al-Hajj : 5). 

Dari ayat diatas, dapat kita pahami bahwa Allah SWT. Melalui kuasanya 

senantiasa memberi rahmat pada mahluk yang hidup dimuka bumi untuk 

terus berusaha sebaik mungkin dalam perannya sebagai khalifah. Terkait 

dengan komoditas yang ada disuatu daerah menandakan bahwa Allah telah 

mengamanahkan asset khusus bagi daerah tersebut agar dapat menjadi 

sumber pendapatan yang baik, serta menghendaki adanya pengembangan 

komoditas terkait agar senantiasa dapat terus tumbuh menjadi komoditas 

unggulan daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 


