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BAB II 

KAJIAN TEORITIS  

    

A. KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil 

  1.  Pengertian Baitul Maal wat Tamwil 

 BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha 

Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan 

dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro 

dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin. 

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitut Tamwil (bait 

= rumah, at-tamwil = pengembangan harta) melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan  

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Baitul Maal (bait = rumah, maal = harta) menerima titipan 

dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya 

sesuai dengan peraturan dan amanahnya
18

. 

 

2.  Visi, Misi, Tujuan, Dan Usaha Bmt     

 

-  Visi BMT 

      Visi BMT adalah mewujudkan kualitas  masyarakat di sekitar BMT 

yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan  lembaga dan 

usaha BMT dan POKUSMA (Program Kelompok Usaha Muamalat)  

yang maju berkembang, terpercaya, aman,  nyaman, transparan, dan 

berkehati-hatian. 

 

                                                 
 

18
 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Syari‟ah, (Jakarta: Alvabet, 2005) cet. Ke-3, hal. 6  
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-  Misi BMT 

     Misi BMT adalah  mengembangkan POKUSMA (Program 

Kelompok Usaha Muamalat) dan BMT yang maju berkembang, 

terpercaya, aman,  nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga 

terwujud kualitas  masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan 

sejahtera. 

-  Tujuan BMT 

    BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di 

sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. 

-  UsahaBMT 

    Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka 

BMT melakukan usaha-usaha : 

a. mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi 

hasil/syariah; 

b. mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah 

yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. 

c. BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai pengembangan 

badan usaha sektor riil dari POKUSMA–POKUSMA  sebagai badan 

usaha pendamping  menggerakkan  ekonomi riil  rakyat kecil  di 

wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya  terpisah sama 

sekali dari BMT; 

d. mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT  dan sektor 

riil mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga 

mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa Indonesia; 

 

3.  Prinsip Operasional BMT 

a.    Penumbuhan 

1. Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh 

masyarakat, orang berada (aghnia) dan Kelompok Usaha Muamalah 

(POKUSMA) yang ada di daerah tersebut. 
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2. Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam 

bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus. 

3. Jumlah pendiri minimum 20 orang. 

4. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak 

dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang. 

5. BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga 

memiliki komitment yang kuat untuk membela kaum yang lemah 

dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Maal. 

 b.    Profesionalitas 

1. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 

minimum D-3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK 

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 2 minggu, memiliki komitmen 

kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk 

mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. 

2. Menjemput bola, aktif  membaur di masyarakat, 

3. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat: amanah, siddiq, 

tabligh, fathonah, shabar dan istiqomah 

4. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP (Standar Operasional 

Prosedur), Sistem Akuntansi yang memadai. 

5. Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil) untuk menerima dan membayar (secara cicilan) 

6. Jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk on-line system). 

7. Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. 

8. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan
19
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c.    Prinsip Islamiyah 

1. Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan 

berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat banyak. 

2. Akad yang jelas, 

3. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang 

tegas/lugas 

4. Berpihak pada yang lemah, Program Pengajian/Penguatan Ruhiyah 

yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari 

program tazkiah Da‟i Fi-ah Qaliilah (DFQ). 

 D.    Sistem Operasional BMT 

        1)   Pola Tabungan 

      Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni 

dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis 

tabungan/simpanan adalah sebagai berikut: 

    ·      Tabungan persiapan qurban; 

    ·      Tabungan pendidikan; 

    ·      Tabungan persiapan untuk nikah; 

    ·      Tabungan persiapan untuk melahirkan; 

    ·      Tabungan naik haji/umroh; 

    ·      Simpanan berjangka/deposito; 

    ·      Simpanan khusus untuk kelahiran; 

    ·      Simpanan sukarela; 

    ·      Simpanan hari tua; 

    ·      Simpanan aqiqoh. 

 

    2)   Pola Pembiayaan 

      Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan 

mark up (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit. 

     a.   Bagi Hasil 
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- Musyarakah, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau 

lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak 

berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya 

masing-masing. 

- Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak 

kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 

Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah 

disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, 

shahib al amal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja 

keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. 

- Murabahah, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, 

sekali bayar. 

- Muzaraah, adalah dengan memberikan l kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 

tertentu (prosentase) dari hasil panen. 

- Musaaqot, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah 

dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman 

dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas 

rasio tertentu dari hasil panen. 

- Jual Beli dengan Mark Up (Tambahan Atas Modal) 

- Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah proses jual beli dimana 

pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan 

barang dilakukan kemudian. 

- Bai As Salam, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan 

terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian. 

- Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani 

bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk 

pembuatan jenis barang tertentu. 
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- Ijarah atau Sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk 

mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk 

jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah 

disepakati bersama. 

- Bai Ut Takjiri, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri 

dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah 

diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya 

merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.  

- Musyarakah Mutanaqisah, adalah kombinasi antara 

musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). 

Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi 

menyertakan modalnya masing-masing. 

 

b.   Pembiayaan Non Profit 

  Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem 

ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Dalam BMT 

pembiayaan ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan 

untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana 

hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT 

apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa 

criteria UMK yang harus dipenuhi. 

  

4. Tahapan Pendirian BMT 

 Diantara hal-hal yang harus dilakukan dalam pendirian BMT 

yaitu : 

a. Pemprakarsa dan Pendamping menyiapkan diri (menginfaqkan 

waktu, pemikiran dan semangat) . 

b. untuk menjadi motivator pendirian BMT.  Pemrakarsa dan 

pendamping terlebih dahulu mengerti dan  memahami isi dan 

falsafah (visi, misi, tujuan, usaha dll) yang berada di 

belakangnya.  Dan dalam memilih calon-calon pendiri BMT 
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landasannya yaitu setia kawan sekelompok (solidaritas kelompok) 

dilandasi oleh niat beribadah dan persaudaraan islamiyah 

(ukhuwwah islamiyah), kebersamaan, semangat untuk membela 

kepentingan bersama masyarakat kecil (pengusahamikro), orang 

miskin setempat. 

     Motivator dan pendamping didampingi tokoh pemrakarsa, 

misalnya kepala desa atau aparat desa yang lain membuat daftar 

para tokoh masyarakat yang berpotensi untuk berperan serta 

dalam mendirikan BMT seperti: pengurus atau aktifis-aktifis dari 

lembaga-lembaga masyarakat, ormas-ormas Islam, lembaga 

pendidikan agama, lembaga amal usaha ormas manapun, ICMI, 

MUI, Dewan Masjid Indonesia, IPHI, Penyuluh Agama Islam, 

Da‟i Muda, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI), Persaudaraan Muslimin Indonesia, 

organisasi-organsasi masyarakat Islam, Karang Taruna, Yayasan 

dan LSM setempat, dan yang lebih penting adalah juga para 

aghnia atau hartawan setempat. 

c.  Setelah ide ini berkembang dan direspon oleh 4 – 5 orang 

aktivis/motivator, maka carilah dukungan tambahan yang lebih 

besar misalnya dari Tokoh Masyarakat seperti Imam Masjid, atau 

Ulama yang paling disegani di sekitar wilayah itu, dan dari 

pejabat yang dituakan seperti Pak Guru, Pak Camat atau Pak 

Lurah, POKUSMA. Mintalah waktu untuk beranjangsana, 

kunjungilah secara bersama-sama Tim motivator untuk 

menyakinkan beliau-beliau itu pada visi, misi, tujuan,  usaha, cara 

kerja dan ide pendirian BMT ini. 

d. Dengan restu dari tokoh paling berpangaruh itu, maka undanglah 

para sahabat yang telah didaftarkan tadi 5 – 10 orang untuk 

mendiskusikan lebih lanjut mengenai BMT ini dan kegiatan 

tindak lanjutnya. Sasaran pertemuan ini adalah membentuk 

sebuah Tim atau Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) yang 
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ramping saja, misalnya 5 orang yang benar-benar punya waktu, 

bersemangat, paling aktif, berprakarsa, dan bersedia serta mau 

bekerja mengelindingkan kegiatan selanjutnya. P3B dapat terdiri 

dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan 

Bendahara. Perlu sekali memilih Bendahara seorang tokoh yang 

benar-benar dipercayai oleh masyarakat, belum pernah tercatat 

pengalaman tercela untuk kepentingan umum sehingga orang 

tidak ragu-ragu menyerahkan (sementara) dana untuk modal BMT 

ini. Jika diperlukan dapat menunjuk dan meminta kesediaan 

Penasehat Tim yang terdiri dari tokoh-tokoh paling berpengaruh 

dalam masyarakat itu.  

e. Tugas P3B adalah: 

1) P3B  bertugas memperluas lagi dukungan sampai tercapai 20, 

30 orang bahkan 40 orang pemrakarsa atau calon pendiri. 

2) Diharapkan P3B dapat mengumpulkan modal awal sebagai 

perangsang berapapun adanya dan segera menyimpan di 

Rekening Bank tersebut untuk keamanan. 

3) Menggalang dana dari simpanan wajib, simpanan pokok dan 

simpakan pokok khusus dari para pendiri. 

4) Modal awal ini sebaiknya dikumpulkan dari kegotong 

royongan para pendiri (Simpanan Pokok Khusus: SPK) dari 

sekitar 20-44 orang pemrakarsa di kawasan perkotaan, 

hingga mencapai jumlah Rp. 20 sd Rp. 35 juta. Untuk 

kawasan pedesaan SPK antara Rp. 10 – Rp. 20 juta. SPK 

setiap orang  tidak perlu sama antara satu pendiri dengan 

lainnya. 

5) Bersepakat menjadi pendiri dengan urunan modal pendirian 

masing-masing misalnya Rp. 500.000,- atau Rp. 1 juta, atau 

lebih  diangsur tiap awal bulan Rp. 100.000,- atau Rp. 

50.000,- selama 5 atau 10 kali angsuran; atau diangsur dalam 

dua kali panen masing-masing Rp. 250.000,- atau sesuai  
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jumlah  dan jadwal lainnya yang disepakati. Angsuran ini 

ditagih tiap awal bulan atau awal panen oleh Pengelola BMT. 

6) Dari segi materi, Simpanan Pokok Khusus para pendiri ini, 

mendapat prioritas atau penghargaan yang lebih dari Sisa 

Hasil Usaha (SHU), selain juga mendapatkan porsi SHU 

lainnya sesuai dengan keterlibatannya dalam usaha-usaha 

BMT (penyimpan dan/atau peminjam). Dari segi non-materi, 

para pendiri BMT akan tercatat sepanjang masa, dan mulia 

lagi pasti akan dicatat oleh para Malaikat sebagai pemula 

dalam berbuat baik (“muhsinin”), yang akan diberikan 

ganjaran pahala berlipat ganda oleh Allah SWT baik di dunia 

ini maupun di akhirat nanti, karena modal awal ini 

dimanfaatkan untuk maksud yang mulia memenuhi perintah 

Allah SWT (antara lain Q.s. Al Maa-„uun, Q.s. Al Balad, 

dll). 

7) Mencari dukungan modal awal yang dapat berasal dari: 

BAZIS, Yayasan tertentu, aghniya tertentu di dalam 

Kecamatan itu, atau aghnia berasal dari Kecamatan itu tetapi 

sekarang berdomisili di luar, Pemerintah Daerah atau 

lainnya. 

8) Mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para 

pendiri/pemrakarsa antara lain membicarakan visi, misi, 

tujuan, usaha, cara kerja, manfaat BMT, dan memilih 

Pengurus BMT; 

9) P3B Membuka Rekening Bank terdekat yang ditandatangani 

oleh  Bendahara dan Ketua, yang hanya bisa dicairkan bila 

ditandatangani bersama: ada dua tandatangan itu. 

10) Mencari calon-calon pendiri pemodal BMT dengan target 

mengumpulkan modal pendiri sekitar  Rp. 20 – Rp. 30 juta 

rupiah untuk wilayah perkotaan, 
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11) membuat pertemuan atau mendatangi calon-calon pendiri ini 

untuk memintakan komitmen tertulis mereka dengan janji 

angsuran modal awal 

12) jika jumlah calon pendiri dan jumlah komitment dana telah  

memadai,  maka buat  rapat  pembentukan BMT; pada rapat 

ini dibicarakan lagi visi, misi dan  tujuan, usaha, serta cara 

kerja dan manfaat BMT sehingga jelas  benar  kepada  semua 

calon pendiri. 

13) Rapat Pendiri untuk memilih Pengurus BMT, Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris dan anggota kalau perlu upayakan 

Pengurus dari orang yang memiliki pengaruh, memiliki dasar 

kemampuan mencari dukungan, diterima oleh masyarakat 

banyak; mengikuti urutan penyandang : “waktu,ilmu, akal, 

nama dan dana”. Khusus untuk Bendahara perlu ditunjuk 

tokoh yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat, 

belum pernah tercatat pengalaman hal-hal yang tercela dalam 

sejarah di lokasi itu; 

14) Pengurus yang terpilih segera mencari calon pengelola BMT 

yaitu lulusan S1 atau D3 yang selain berkemampuan 

intelektual memadai, juga kuat landasan iman dan akhlaknya, 

jujur, amanah dan aktif, dinamis, ikhlas, sabar, istiqomah, 

dan berprakarsa, memiliki potensi untuk bekerjasama, 

15) mampu bekerja purna waktu (sepenuh waktu dan hati). Yang 

bertempat tinggal di sekitar lokasi itu akan lebih baik. 

16) Tenaga ini dilatih dan dimagangkan oleh PINBUK setempat 

selama 2 minggu sehingga menjadi tenaga pengelola 

profesional BMT. Tenaga ini perlu dipilih dan disetujui oleh 

para Pengurus dan tunduk pada kebijaksanaan/kekuasaan 

Pengurus  

17) Pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan-

persiapan sarana kantor dan ATK serta form/berkas 
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administrasi yang diperlukan sebagaimana yang 

distandarisasikan oleh PINBUK. 

18) BMT Siap Beroperasi. 

19) Pengurus bersama Pengelola BMT membuat Naskah 

Kerjasama kemitraan dengan PINBUK setempat, dan 

memproses sertifikat operasi BMT dari PINBUK 

Kabupaten/Kota, atau PINBUK Propinsi aatau PINBUK 

Pusat. Kantor PINBUK Pusat, Gd. ICMI Center Lt. 4, Jl. 

Warung Jati Timur No. 1 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021 – 

79180980, 79192310 Facs.021–79192310 Email: 

pinbuk_pst@com 

20) Jika  BMT tersebut telah mencapai kekayaan/aset Rp. 75 

juta, maka Pengelola BMT segera memohon Badan Hukum 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada Dinas 

Koperasi dan UKM setempat.
20

 

 

5.   Perbedaan Antara BMT dan Bank Syariah 

Secara prinsip BMT dan Bank Sya‟riah sama-sama menjunjung 

asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT 

memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah. 

Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang 

menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan 

dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. 

Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan 

yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai 

solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-

undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda. 
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Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu 

syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah 

ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank 

Syariah harus memenuhi syarat tersebut. 

Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada bank syariah, yaitu seputar 

wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi 

menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan BMT 

yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas. 

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT 

cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang 

lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena 

pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem profit and lost sharing 

yang berbeda dengan bank syariah (revenue sharing), tidak adanya 

pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas 

BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya administrasi dibebankan pada 

nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungannya. 

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. 

Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara 

pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan 

karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga 

lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya. 

1. Problematika BMT 

Dengan segala kekurangan, kelebihan, keunggulan dari BMT, 

problematika tetap saja ada, antara lain : 

a. Modal 

Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap 

saat ada pada BMT. Didukung dengan perputaran modal yang 

belum tentu kembali 100 % untuk BMT. Diperlukan adanya 

suntikan dana yang cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak 

yang tertarik untuk berinvestasi di BMT. 
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b. Kredit Macet 

Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi 

alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi 

santapan tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua 

peminjam selalu bermasalah. 

c. Likuiditas 

Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi 

perputaran untuk memperoleh laba, di samping dana pihak ketiga 

juga ikut diputar agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, 

maka BMT akan mengalami permasalahan likuiditas jika tidak 

dapat memenuhi permintaan uang oleh nasabah. 

d. Pangsa Pasar 

Pasar yang digarap oleh BMT (Dana Mentari) adalah 

terbatas lingkup kabupaten, sehingga jika diambil sebuah analisis, 

di kabupaten Banyumas tidak terdapat industri-industri yang besar 

sehingga kurang mendukung adanya BMT sebagai intermediasi. 

Selain itu, pangsa pasar di Purwokerto sudah terbatas karena saat 

ini banyak bank yang sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi 

skala kecil. 

 

2. Kesimpulan 

Dari berbagai data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

BMT secara hukum berbeda status dengan bank syariah. Dengan 

begitu, BMT menerapkan konsep syariah lebih baik dari Bank Syariah 

karena tidak diatur oleh regulasi Bank Indonesia. Selain itu, BMT 

memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah, khususnya 

dalam hal luasnya. Hal tersebut pula yang kemudian berimbas pada 

perbedaan dalam hal mekanisme kerja keduanya. Proporsi pendapatan 

dalam nisbah bagi hasil selalu lebih besar bagi pihak BMT, khususnya 

dalam produk simpann. 
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Gerakan BMT yang gencar ini membutuhkan dukungan dari 

berbagai pihak. Pemerintah misalnya, perlu meregulasikan perundang-

undangan yang jelas bagi BMT, sehingga kinerjanya lebih optimal dan 

tidak terbentur urusan hukum. Masyarakat pun akan mulai 

mempercayakan kebutuhan ekonominya pada lembaga mikro syariah 

ini, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke 

bawah.
21

 

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Syari’ah Umat 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Kata pemberdayaan mengandung arti tangguh atau kuat. Secara 

etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti 

kekuatan atau kemampuan.
22

 Kata lain yang memiliki arti sama dengan 

istilah pemberdayaan adalah pembangunan (development)
23

 dan 

pengembangan (empowerment). Walaupun menurut Gunawan 

Sumodiningrat istilah empowerment yang berarti pemberian-kekuasaan 

kurang tepat. Karena yang diberikan adalah energi kepada yang 

bersangkutan agar mampu bergerak secara mandiri bukan kekuasaan.
24

  

Secara konseptual, pemberdayaan atau perberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau 

perberdayaan). Karenanya, ide utama perberdayaan bersentuhan dengan 

konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan 

kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

                                                 
21

http://ziyanul.blogspot.co.id/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html.(akses 

internet tanggal 15 April 2016, jam 21.00 WIB). 
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 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta : Gava 

Media, 2004), h. 77 
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 Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafi‟I, Pengembangan Masyarakat Islam dari 

Idiologi Sampai Tradisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 42 

       
24

 Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho, Membangun Indonesia Emas, Model 

Pembangunan Indonesia Baru menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global, 

(Jakarata : PT. Elex Media Komputindo, 2005), h. 112 
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inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.
25

 Menurut Edi 

Suharto, Pemberdayaan dilakukan untuk : 

a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan 

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, 

bebas dari kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan 

jasa-jasa yang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka.
26

 

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah pertama, pengembangan 

(enable), kedua, mempercepat potensi atau daya (empowering), ketiga, 

terciptanya kemandirian. Jadi pemberdayaan tidak saja pada masyarakat 

yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang 

memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga 

mencapai kemandirian.
27

 Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan 

penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling), asumsinya  adalah  tidak  ada  masyarakat yang 

sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, 

akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut 

masih belum dapat diketahui secara eksplisit.  

Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian  dikembangkan. 

Jika asumsi ini berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan 

                                                 
       

25
 Edi Suharto, membangun masyarakat memberdayakan rakyat, (Bandung, PT. Refika 

Aditama, 2006),  h. 57 

       
26

 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis 

Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung : Radika Aditama, 2005), h. 58 

       
27

 Tir Winarni, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipasif, (Yogyakarta : 

Aditya, 1998), h. 75-76 
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membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 

untuk mengembangkannya. Jadi akar pemahaman tersebut adalah : 

a. Daya difahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki 

oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan suatu pembangunan 

secara mandiri. 

b. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan 

dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga 

masyarakat mampu mandiri.
28

 

 

2.  Pemberdayaan Masyarakat  

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat 

selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, 

dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan 

tingkat individu dan sosial. Menurut Webster dalam Siregar (2004) 

pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu:  

a. To give ability or enable to, yakni upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan 

program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat 

mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.  

b.  To give power or authority to, yang berarti memberi kewenangan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada 

masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam 

pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan 

lingkungan secara mandiri.Intinya pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya dengan mendorong (encourage), memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang 

dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.  

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan 

melalui kemandiriannya, bahkan merupakan „keharusan‟  untuk lebih 
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diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi 

pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari 

hubungan eksternal.  

Bertolak dari definisi di atas, menurut Kartasasmita (1996), 

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok 

yaitu :  

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(enabling). Dalam hal ini perlu mengenali bahwa setiap manusia, 

baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  

b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering) melalui pemberian input berupa bantuan dana, 

pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) 

maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga 

pendanaan, penelitian dan pemasaran dan pembukaan akses kepada 

berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin 

berdaya.  

c) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat 

melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (protecting).  

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan masyarakat sebagai 

suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan mensyaratkan 

adanya keterlibatan langsung masyarakat (community based 

development) baik secara perorangan maupun dalam bentuk 

kelompok dan lembaga, dalam seluruh proses pengelolaan 

pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penyelesaian sampai tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan.  

Pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan 

kualistas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat 
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melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, 

faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan formal dan non-formal perlu mendapat prioritas. 

Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat 

agar mau mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai 

melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang 

mandiri, berswadaya, dan mampu mengadopsi inovasi.  

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya 

kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah 

masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri, untuk itu 

perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk 

berswadaya.  

Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan 

suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian sehingga 

masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan, 

maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih 

baik dari sebelumnya, memiliki akses terhadap sumber daya, 

memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian 

dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang 

dilakukan lingkungannya.  

 

3.  Proses Pemberdayaan dan Strategi Pemberdayaan  

Menurut Oakley dan Marsden (1984) dalam Pranarka dan 

Moeljarto (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, 

yaitu: (1) proses primer, yang menekankan pada pengalihan sebagian 

kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, agar menjadi 

lebih berdaya membangun asset material guna mendukung pembangunan 

kemandirian mereka; dan (2) proses sekunder, dengan menekankan pada 

menstimuli, mendorong, memotivasi masyarakat, agar mempunyai 

kemampuan/keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Kedua 
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proses ini bukan klasifikasi kaku, tetapi saling terkait. Agar kecenderungan 

primer terwujud, seringkali harus melalui proses sekunder terlebih dahulu.  

Berdasarkan pemikiran di atas maka secara operasional, 

pemberdayaan pada tahap ini bergerak dari pemahaman sisi dimensi 

generatif, yang merupakan suatu proses perubahan yang menekankan 

kreativitas dan prakarsa warga komunitas yang sadar diri dan terbina 

sebagai titik tolak. Dengan pengertian tersebut pemberdayaan 

mengandung dua pengertian, yakni kemandirian dan partisipasi. 

Pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal untuk menuju 

kepada partisipasi warga komunitas khususnya dalam proses pengambilan 

keputusan untuk menumbuhkan kemandirian komunitas.  

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen 

untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Harper (1994) dalam Adi (2003) 

ada beberapa strategi yang dapat dipakai untuk melakukan pemberdayaan:  

 

a. Strategi Fasilitasi  

Strategi ini dipergunakan bila kelompok yang dijadikan target 

mengetahui ada masalah dan membutuhkan perubahan dan ada 

keterbukaan terhadap pihak luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. 

Melalui strategi ini para agen perubah dapat bertindak sebagai fasilitator. 

Oleh karena itu, tugas dari fasilitator ini seringkali membu at kelompok 

target menjadi sadar terhadap pilihan-pilihan dan keberadaan sumber-

sumber. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen peubah 

bersama-sama kliennya mencari penyelesaian.  

 

b. Strategi Edukatif  

Strategi ini membutuhkan waktu, khususnya dalam membentuk 

pengetahuan dan keahlian. Pendekatan ini memberikan suatu pemahaman 

atau pengetahuan baru dalam mengadopsi suatu perubahan. Segmentasi 

menjadi faktor penting untuk membuat pesan mudah dimengerti atau 

diterima oleh kelompok yang berbeda. Karakteristik demografi (usia, jenis 
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kelamin, pendidikan, kondisi sosial, dan ekonomi) merupakan 

pengkategorian yang umum digunakan.  

 

c. Strategi Persuasif  

Strategi ini berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan 

dalam berperilaku, dimana pesan disusun dan dipresentasikan. Jadi 

pendekatan ini mengacu kepada tingkatan reduksi dimana agen perubah 

mempergunakan emosi dan hal-hal yang tidak rasional untuk melakukan 

perubahan. Persuasi lebih sering dipergunakan bila target tidak sadar 

terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah 

terhadap perubahan.  

 

4. Strategi Kekuasaan  

Praktek strategi kekuasaan yang efektif membutuhkan agen yang 

mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target 

serta mempunyai kemampuan untuk memonopoli akses. Strategi 

kekuasaan ini menjadi efektif ketika komitmen terhadap perubahan 

rendah, waktu yang singkat dan perubahan yang dikehendaki lebih kepada 

perilaku dibandingkan dengan sikap (attitude). 

 

4.  Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  

Pengertian tentang UMKM tergantung pada konsep yang 

digunakan oleh setiap negara. Beberapa negara mengelompokkan UMKM 

berdasarkan kriteria tenaga kerja yang diserap. Misalnya, di United 

Kingdom mengelompokkan usaha dalan kriteria usaha kecil jika 

mempunyai karyawan 1 sampai dengan 200 orang; di Jepang antara 1 

sampai dengan 300 orang; di USA antara 1 sampai dengan 500 orang. 

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah adalah :  
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a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini. 

Karakteristik usaha kecil menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 

48-49).  

1. Usaha kecil biasanya dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut 

owner-manager yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang 

memberikan arah kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak 

dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut 

management team yang biasanya berasal dari anggota keluarga, 

sanak saudara atau teman dekat.  

2. Usaha kecil biasanya hanya mempunyai single product line tidak 

diversifikasi usaha. Volume usaha relatif kecil.  

3. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh 

satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain.  

4. Hubungan antara management dengan pekerjaannya bersifat sangat 

dekat.  

5. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional.  

6. Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat.  

7. Kurang mempunyai long term planning.  

8. Biasanya tidak go public.  

9. Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga owner‟s equity 

dari pada profit maximumisasi.  
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10. Tidak dominan dalam pasar
29

.  

c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

Undang-Undang ini.  

Di Indonesia, kriteria yang digunakan untuk usaha kecil dan 

menengah lebih mengacu pada besar modal dan omset usaha yang 

dimiliki perusahaan atau usaha kecil yang bersangkutan. Uniknya, 

masing-masing institusi menggunakan definisi yang berbeda.  

Kriteria dari UKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut :  

1. Kriteria Usaha Mikro  

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha.  

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

 2. Kriteria Usaha Kecil  

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.  

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).  

3. Kriteria Usaha Menengah  
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 (www.depkop.go.id, diakses tanggal 10 Agustus 2016).  
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 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha.  

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).  

 

5.   Peranan ajaran-ajaran Islam dalam pemberdayaan ekonomi ummat. 

Keistimewaan ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang 

Rahmatan Lil „alamin tidak cukup hanya dibanggakan secara teori saja. 

Namun, ajaran Islam yang Rahmatan Lil „alamin ini harus dibuktikan 

dalam kehidupan ummat manusia terlebih khusus ummat Islam dalam 

menjalani hidup dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah 

dalam hal pemberdayaan ekonomi ummat. Hal ini bukan berarti Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala, sebagai pembuat sekaligus pemilik syari‟at Islam 

ini butuh terhadap manusia namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala, membuat syari‟at Islam ini bertujuan agar ummat manusia dalam 

menjalani hidup didunia ini lebih terarah, mapan dan bahagia. 

Dalam konsepsi pemberdayaan ekonomi ummat, titik berat 

pemberdayaan tidak hanya sebatas melayani dalam masalah ekonomi 

saja. Dan dalam konsepsi Islam, setiap usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang muslim haruslah didasarkan pada nilai-nilai 

ajaran Islam, sehingga pengimplementasian ajaran-ajaran Islam dalam 

pemberdayaan ekonomi ummat sangatlah penting. Dan dari kesemuaanya 

itu saling terkait erat antara yang satu dengan yang lain.  

Jika dari kesemuanya itu, antara ajaran-ajaran Islam dengan 

pemberdayaan bisa di implementasikan, maka kesejahteraan ummat akan 

meningkat, baik sejahtera dari segi ekonomi maupun sejahtera dalam segi 

tatanan kehidupan yang Islami. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa 
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Ta‟ala, telah menjelaskannya melalui al-Qur‟an dalam sebuah firman-

Nya : 

            

       

           

           

         

  -

    Artinya :  “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul 

Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu 

sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 

datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan
30

. 

Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan 

yang lurus”.
31

 

Kaitannya dalam masalah ini, peran implementasi ajaran-ajaran 

Islam dalam pemberdayaan ekonomi ummat dapat penulis uraikan 

sebagaimana berikut : 

a). Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan 

pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah, yang merupakan nash-nash Ilahiyah, 

                                                 
       30

 Cahaya Maksudnya: Nabi Muhammad Sholallahu‟alaihi wa Sallam dan kitab Maksudnya: 

Al Quran. 

       
31

 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 110 
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maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan (mukhattab) 

dari nash-nash tersebut.
32

 Disini sangat jelas sekali bahwa 

pemberdayaan ekonomi ummat yang sebenarnya adalah 

pemberdayaan yang berlandaskan al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan inilah 

salah satu pembeda yang sangat jelas antara pemberdayaan Islam 

dengan pemberdayaan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh. 

b). Dalam ajaran Islam ada salah satu ajaranya yang sangat pokok yaitu 

Zakat. Dimana perintah zakat terdapat dalam banyak ayat yang 

digandengkan dengan perintah sholat. Zakat yang diperintahkan oleh 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala, ini memberikan ilustrasi bahwa selain 

manusia dianjurkan untuk mencari harta dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri, seorang muslim juga harus saling berbagi dan 

saling membantu terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan. 

Lebih jauh, seorang muslim juga harus membantu kesulitan 

saudaranya dalam berbagai hal, tidak terbatas pada pemberian harta 

benda saja, namun bisa berupa nasehat, motivasi, inovasi dan hal-hal 

lain yang bisa bermanfaat bagi saudaranya itu. 

c). Merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta‟ala, kepada para hamba-

hamba-Nya bahwa, jika mereka beriman dan bertaqwa kepada Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari 

langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya : 

         

               

  

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 

dan ertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah 
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dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.
33

 

d). Kemiskinan yang melanda ummat sampai saat ini sebenarnya bukan 

hanya dalam hal ekonomi (material), namun juga dalam hal spiritual 

dan juga moral. Akar kemiskinan tersebut berawal dari semakin 

surutnya spiritual ummat yang terus dibiarkan dan tidak adanya usaha 

untuk memperbaikinya yang kemudian membawa ketidakberdayaan 

dan hilangnya etos kerja optimal, pasrah dan putus asa, dan inilah 

yang disebut dengan keteledoran sumber daya manusia. 

Dalam pemberdayaan ekonomi umat ada tiga misi yang harus 

diembannya, yaitu :  

1. Misi pembanguan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada 

ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat 

universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, 

tabunngan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha.  

2. Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari‟ah yang harus 

menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam.  

3. Membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga 

menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik 

melalui zakat,infaq, sadaqah dan wakaf.”
34

 

          Pada misi pertama yaitu pembanguan ekonomi dan bisnis yang 

berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan 

bersifat universal, proyek bisnis umat Islam harus mampu menjawab, 

what, how, dan for whom ? What, yakni apa yang harus dihasilkan oleh 

umat Islam. Tentu saja tergantung pada permintaan pasar serta barang 

dan jasa tersebut merupakan barang yang memenuhi kriteria khalalan 

wa thoyyiban, yakni barang dan jasa yang halal menurut syari‟at 

Islam. Bagaimana (how) barang-barang tersebut diproduksi, 
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diperdagangkan dan dikonsumsikan. Dan for whom, hal ini 

menyangkut dua aspek yaitu bagaimana kerangka prioritas barang dan 

jasa yang harus diproduksi . Kedua, siapa yang harus menerima 

manfaat.”
35

 

        Misi kedua yaitu pelaksanaan etika dan ketentuan hukum 

syari‟ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Etika 

syari‟at Islam merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis 

dalam pandangan Islam. Kaum Muslimin harus berbisnis berdasarkan 

etika Islam. Misalnya tidak boleh menimbun (boarding) ketika 

masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap 

pejabat untuk mendapatkan order dan tidak boleh menipu konsumen 

dengan produk yang tidak sesuai dengan diapertensikan. 

        Misi ketiga yaitu membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat 

Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam. Pada 

masa orde lama ekonomi umat Islam  pernah menjadi tulang punggung 

dan kebanggaan ekonomi umat. Hal ini terwujud melalui Gabungan 

Koperasi Batik Indonesia (GKBI).”
36

 

Melalui usaha batik ini merupakan salah satu bidang bisnis yang 

dikelola pengusaha Muslim, yang keberadaannya mempunyai 

hubungan erat dengan kegiatan ormas Islam. Pada zaman penjajahan 

Belanda, Jepang sampai masa orde lama, GKBI tampak mempunyai 

kekuatan besar untuk melindungi para uasahawan batik dari 

kehancuran. Tapi kenyataannya pada masa orde baru akibat 

mekanisme pasar yang tumbuh dan berkembang menghancurkan 

GKBI dan seluruh organisasi koperasi primernya. Diatas puing-puing 

kehancuran tersebut muncul kelompok usaha dan perusahaan batik 
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bersekala besar dengan pola manajemen bisnis modern yang dikelola 

oleh usahawan nonumat.”
37

 

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut diatas, maka hal yang 

perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat 

adalah : Pemberdayaan usaha kecil - menengah, pemberdayaan 

koperasi, pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari‟ah dan 

pemberdayaan kualitas umat dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

 

      6.   Pengertian Ummat 

Ummat adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya 

adalah umam. Kata tersebut berakar dari huruf hamzah, mim tasydid 

yang bermakna dasar asal, tempat kembali, sekelompok, agama, 

postur tubuh dan tujuan
38

. Dari kata tersebut mucul kata umm (ibu) 

dan imam (pemimpin), terdapat hubungan makna karena keduanya 

menjadi teladandan tumpuan pandangan masyarakat. Kata umm 

mengandung pengertian “kelompok manusia yang berhimpun karena 

didorong oleh ikatan-ikatan; persamaan sifat, kepentingan dan cita-

cita, agama, wilayah tertentu dan waktu tertentu
39

.  

Secara bahasa, struktur kata ini mengandung beberapa arti, 

antara lain; al- jama‟ah yakni segolongan manusia
40

setiap generasi 

manusia yang dinisbatkan kepada seorang Nabi adalah ummat yang 

satu, seperti umat Nabi Musa A.S, beliau diutus kepada Bani Isra‟il. 

Arti lain kata ummah adalah al Qasd (tujuan) yakni tujuan yang lurus, 

al-hin (masa), yaitu suatu kurun dari manusia.  

Telaah terhadap arti akar kata, sebagaimana dikemukakan 

menunjukan bahwa dalam kata tersebut terkandung pula makna 
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“gerak, tujuan, dan ketetapan kesadaran” oleh karena itu kata ummah 

berkonotasi pula at-taqaddum (kemajuan).  

Menurut Ali Syari‟ati konotasi kata ummah mengandung empat 

unsur, yaitu Ikhtiar, gerak, kemajuan dan tujuan
41

atas dasar ini , 

ummah bagi Ali Syari‟ati adalah masyarakat yang hijrah. Ia 

mengandung tiga pengertian, yaitu kesamaan tujuan dan kiblat, 

perjalanan  kearah kiblat dan tujuan, dan keharusan adanya 

kepemimpinan dan petunjuk yang sama.
42

 

Jadi definisi ummah dalam rumusan Ali Syari‟ati adalah 

kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang 

sama dan masing-masing membantu agar bergerak kearah tujuan yang 

diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.  

Pengertian Ali syari‟ati ini sangat identik dengan Masyarakat 

yang  terbentuk dari spiritual zakat, yaitu masyarakat yang memiliki 

kesadaran teologis sebagai tujuan utama, kesadaran fiqhiah sebagai 

bentuk implementasi dari kesadaran teologis, yaitu gerakan menuju 

kiblat atau tujuan dan kesadaran ijtima‟i yaitu kesadaran sosial yang 

terbentuk dari kebersamaan dalam satu kepemimpinan yang baik. 

Dari pembahasan pengertian pemberdayaan dan ekonomi 

ummat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

ekonomi adalah kegiatan pemberdayaan yang menyangkut produksi, 

distribusi dan penggunaan (konsumsi) barang-barang material dan 

jasa-jasa. Dalam kontek tulisan ini pemberdayaan ekonomi umat dapat 

diidentikkkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, karena 

penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam.  

Dan yang dimaksud dengan rakyat adalah lapisan masyarakat 

kecil, wong cilik, yang belum berdaya. Jadi pemberdayaan ekonomi 

                                                 
      

41
 Ali Syari‟ati, Al-Ummah wa al-Imamah, ter. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka 

Hidayat,1995), h. 5  

       
42

 Ibid. h.38  

 



 

49 

 

umat adalah kegiatan pemberdayaan dalam bidang produksi, 

distribusi, konsumsi dan jasa yang dilakukan oleh orang kecil.”
43

 

Dalam pemberdayaan ekonomi umat ada tiga misi yang harus 

diembannya, yaitu :  

a. Misi pembanguan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-

ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, 

misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, 

investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha.  

b. Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari‟ah yang harus menjadi 

ciri kegiatan ekonomi umat Islam.  

c. Membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga 

menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik 

melalui zakat,infaq, sadaqah dan wakaf.”
44

 

Pada misi pertama yaitu pembanguan ekonomi dan bisnis yang 

berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan 

bersifat universal, proyek bisnis umat Islam harus mampu menjawab, 

what, how, dan for whom ? What, yakni apa yang harus dihasilkan 

oleh umat Islam. Tentu saja tergantung pada permintaan pasar serta 

barang dan jasa tersebut merupakan barang yang memenuhi kriteria 

khalalan wa thoyyiban, yakni barang dan jasa yang halal menurut 

syari‟at Islam.  

Bagaimana (how) barang-barang tersebut diproduksi, 

diperdagangkan dan dikonsumsikan. Dan for whom, hal ini 

menyangkut dua aspek yaitu bagaimana kerangka prioritas barang dan 

jasa yang harus diproduksi . Kedua, siapa yang harus menerima 

manfaat.”
45
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Misi kedua yaitu pelaksanaan etika dan ketentuan hukum 

syari‟ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Etika 

syari‟at Islam merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis 

dalam pandangan Islam. Kaum Muslimin harus berbisnis berdasarkan 

etika Islam. Misalnya tidak boleh menimbun (boarding) ketika 

masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap 

pejabat untuk mendapatkan order dan tidak boleh menipu konsumen 

dengan produk yang tidak sesuai dengan diapertensikan. 

Misi ketiga yaitu membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat 

Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam. Pada 

masa orde lama ekonomi umat Islam  pernah menjadi tulang 

punggung dan kebanggaan ekonomi umat. Hal ini terwujud melalui 

Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).”
46

 

Melalui usaha batik ini merupakan salah satu bidang bisnis yang 

dikelola pengusaha Muslim, yang keberadaannya mempunyai 

hubungan erat dengan kegiatan ormas Islam. Pada zaman penjajahan 

Belanda, Jepang sampai masa orde lama, GKBI tampak mempunyai 

kekuatan besar untuk melindungi para uasahawan batik dari 

kehancuran.  

Tapi kenyataannya pada masa orde baru akibat mekanisme pasar 

yang tumbuh dan berkembang menghancurkan GKBI dan seluruh 

organisasi koperasi primernya. Diatas puing-puing kehancuran 

tersebut muncul kelompok usaha dan perusahaan batik bersekala besar 

dengan pola manajemen bisnis modern yang dikelola oleh usahawan 

non umat.”
47
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C. Pengertian Ekonomi Syari’ah 

     1.  Ekonomi Syari’ah 

         Ekonomi Syariah Islam bertujuan menciptakannya perekonomian 

yang maju,  menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul 

dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. 

     Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syari‟ah telah 

menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan 

sistemi hasil sehingga tidak mengalami negative spread sebagaimana 

bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang 

di masa-masa yang sangat sulit tersebut.  

        Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan ummat Islam 

saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu 

sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip 

keadilan  dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan 

bagi ummat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif.  

          

Firman Allah tersebut terdapat dalama surah Al-Jatsiyah ayat 18 : 

”Kemudian kami jadikan bagiu kamu sebuah syari‟ah, maka ikutilah 

syariah itu, dan   jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui”.     

      Islam   sebagai  ad-din  mengandung  ajaran   yang  komprehensif   

dan  sempurna ( syumul). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya 

ekonomi islam. Al- Qur‟an secara tegas menyatakan kesempurnaan islam 

tersebut dalam banyak ayat, antara lain, ( QS. 5:3, 6:38, 16:89). 

      Kesempurnaan islam itu tidak saja diakui oleh intelektual muslim, 

tetapi juga para orientalist barat, di antaranya H.A.R Gibb yang 

mengatakan, “islam is much more than a system of theology it‟s a 

complete civilization.” 
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      Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama 

dikenal di Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang 

Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak koperasi, 

mengatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak 

dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya 

berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar 

persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 

      Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 

I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian 

koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

      Dalam teori sosial-ekonomi, dinyatakan bahwa membangun 

sebuah kesejahteraan bagi suatu bangsa, factor yang harus dikaji tidak 

hanya sekedar faktor ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga harus 

melibatkan faktor psikologi, demografi, adat-budaya serta agama, dan 

faktor-faktor terkait lainnya. 

      Dengan demikian, sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia 

yang beragama islam, maka kajian-kajian yang bersumber dari syariah 

islam tidak dapat dinafikan. Sebenarnya, dalam segenap aspek kehidupan 

bisnis dan transaksi, dunia islam  mempunyai system perekonomian yang 

berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari‟ah yang bersumber dari 

Al- Qur‟an dan Hadits serta dilengkapi dengan Al- Ijma dan Al Qiyas. 

Sistem perekonomian islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem 

Perekonomian Islam. 
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  Sistem Ekonomi Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni: 

1. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar 

pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168; Al-Maidah ayat 87-88, Surat 

Al-Jumu‟ah ayat 10);  

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan 

keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, 

Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu‟araa ayat 183)  

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata 

(QS. Al- An‟am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);  

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social 

(QS. Ar-  Ra‟du ayat 36, Luqman ayat 22). 

      Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari system perekonomian 

Syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada 

“amar ma‟ruf nahi mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan 

meninggalkan yang dilarang. 

Dari TOR Seminar Nasional oleh Murasa Sarkaniputra Dosen 

Ekonomika Islami UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ruang Lingkup 

Ekonomi Syari‟ah:Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia dapat 

dikemukakan tiga hal penting
48

.  

Pertama,Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 adalah landasan 

dasar bahwa seluruh syari‟at Islam, khususnya yang menyangkut bidang-

bidang hukum muamalat, dapat dijalankan secara sah dan formal oleh 

kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 

jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.  

Kedua, keberhasilan upaya warga bangsa untuk maksud ini ditandai 

oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dan 

bank-bank perkreditan rakyat syari‟ah (BPRS), berdasarkan 
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Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keberadaan bank 

syari‟ah lebih diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan 

moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari‟ah (Pasal 1 angka 7 dan pasal 

11).  

Ketiga, landasan hukum ini menjamin adanya tertib hukum bahwa di 

Indonesia disepakati penerapan sistem perbankan ganda atau dual banking 

system, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syari‟ah 

yang berjalan secara paralel. Penulis berpendapat bahwa kondisi 

keakraban ini akan sangat berperan dalam menumbuh-kembangkan 

investasi pada usaha-usaha yang benar-benar diinginkan masyarakat luas. 

Dengan kebebasan memilih yang diperankan masyarakat dalam mana 

Pemerintah bertindak sebagai pelayannya, maka pada gilirannya setiap 

individu, aktor di pentas ekonomi ini, yang bertanggungjawab kepada 

Tuhannya di hari kemudian tentang apa yang diamalkannya di dunia. 

Dalam perekonomian sekarang sendi yang sangat vital adalah modal. 

Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang bertindak sebagai 

polese modal. Sejak diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan, 

dimana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi. Maka pada tanggal 01 

Nopember 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mulai 

operasi pada tanggal 01 Mei 1992, dengan prinsip Syari‟ah Islam. Dan 

dikuti oleh bank-bank perkreditan Syari‟ah (BPRS).
49

 

Tapi Bank Muamalat Indonesia tersebut belum dapat menjangkau 

golongan atau pengusaha ekonomi kecil-bawah (lemah). Berhubung 

karena bank mempunyai penilaian berupa : character, capacity, 

collateral,dan condition, sulit dipenuhi oleh golongan ekonomi lemah 

tersebut. Dan prosedur bank juga asing bagi mereka pengusaha kecil-

bawah.  
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Atas dasar pertimbangan diatas maka dibangunlah lembaga-lembaga 

simpan-pinjam yang disebut Bait al-Maal Wat Tamwil (BMT). BMT yang 

pada awalnya diarahkan untuk menggali dan menyalurkan dana Zakat, 

Infaq dan Shadaqah, serta pengelolaannya melaui pengembangan usaha-

usaha produktif dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi kecil-bawah 

belum terlihat. 

Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut sistem pengelolaan dan 

bentuk operasional serta sistem operasional yang dapat menyentuh 

golongan kecil-bawah. Lembaga-lembaga keuangan syari‟ah diharapkan 

mengkaji dan mendalami perilaku golongan kecil-bawah tersebut sehingga 

dapat menerapkan berbagai prosedur yang berbeda dengan prosedur yang 

diterapkan bank-bank konvensional selama ini.  

Dan sistem operasional lembaga keuangan mikro syari‟ah (BMT, 

BPRS) agak kesulitan menjangkau dan berkonsentrasi pada golongan 

ekonomi lemah tersebut. Hal ini perlu terobosan-terobosan baru agar 

mereka dapat ekses ke lembaga-lembaga keuangan tersebut. 

Dalam pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari‟ah diharapkan :  

a) Adanya pembentukan dan pendistribusian modal yang non ribawi 

dalam meningkatkan produktivitas untuk membuat barang-barang 

dalam proses produksi. 

 b) Meningkatkan kesejahtraan dan mencegah kesengsaraan umat. 

 c) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara 

ekonomi berprilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup. 

  d) Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak  

merata. 

   e) Melindungi kepentingan golongan ekonomi kecil-bawah (lemah)  

   f) Mematuhi larangan Allah dalam al-Qur‟an, terutama menyangkut 

ekonomi keuangan, dalam hal ini riba.
50
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2. Ciri Khas Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah dapat juga diartikan sebagai ekonomi yang 

menerapkan sistem islam adapun Ta‟rif Ekonomika IslamiEkonomika Islami 

(EI) (IslamicEconomics) dita‟rifkan sebagai “ilmu yang mempelajaritata 

kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk 

mencapai ridhaAllah” (Sarkaniputra, 2005).  

Oleh karena itu sebagai suatu disiplin ilmu – per ta‟rif EI --ia 

mencakup tiga domein, yakni: (a) tata kehidupan masyarakat, (b) kebutuhan 

hidup,dan (c) ridha Allah. Walaupun terkesan sangat sederhana, ta‟rif ini 

merupakan muara dari sinergi antara fiqih, tashawuf dan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) seperti yang dirintis oleh pemikir muslim awal antara 

lain al Ghazali, Ibn Thaimiyah, dan Ibn Khaldun.
51

  

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-

prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al 

Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya 

kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, 

tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan 

dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi 

syariah menekankan empat sifat, antara lain: 

1. Kesatuan (unity) 

2. Keseimbangan (equilibrium) 

3. Kebebasan (free will) 

4. Tanggung Jawab (responsibility) 

         Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin 

bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah 

milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam 
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menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan 

riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".  

 Di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat: 275 disebutkan bahwa 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

       Sudut pandang Ekonomi Syariah berdasarkan Ekonomi 

Keseimbangan adalah suatu pandangan Islam terhadap hak individu dan 

masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia 

dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman 

dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat menurut Syariah Islam tidak 

menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi 

pada masyarakat kapitalis, dan juga tidak menzalimi hak individu 

sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak 

individu dan masyarakat. 

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah 

mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal 

kehidupan, namun ironinya, pada saat ini justru ummat Islam yang terpuruk 

dalam ekonomi. Bahkan lebih parah lagi, Islam dianggap sebagai factor 

penghambat dalam pembangunan ekonomi. Padahal, jika ummat Islam 

konsisten terhadap ajaran agamanya, maka jalan menuju kesejahteraan 

sebenarnya terbuka lebar, karena Al Qur‟an sebagai Kitab Suci dalam 

berbagai ayatnya mengajarkan motivasi dalam berusaha guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan 

kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut 

diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, 

inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan 

kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena 
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kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang 

menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi 

semua manusia, melainkan juga merupakan amanah. 

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan 

dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu Mudharabah 

dan Musyarakah. 

Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu 

mitra, yang disebut “shahibul-maal” atau “rabbul-maal” (penyedia dana) 

yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra 

pasif, sedangkan mitra yang lain disebut “mudharib” yang menyediakan 

keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, 

industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. 

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua 

orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, 

dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut 

perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para 

mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. 

Nabi Muhammad menyebut, ekonomi adalah pilar pembangunan 

dunia. Dalam berbagai hadits ia juga  menyebutkan bahwa para pedagang 

(pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk 

menguasai perdagangan. 

            
              ( ) 
 

Artinya :“ Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu   rezeki 

ada dalam bisnis”. (H.R.Ahmad). 

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, 

karena itu tidak mengherankan jika ribuan  kitab Islam membahas konsep 

ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik 

mudharabah, musyarakah, musahamah, murabahah, ijarah, wadi‟ah, 

wakalah, hawalah, kafalah, jialah, ba‟i salam,istisna‟, riba, dan ratusan 
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konsep muamalah lainnya. Selain dalam kitab-kitab  fikih, terdapat karya-

karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) 

membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian 

ekonomi Islam yang dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah
52

. 

      

3. Sejarah Lahirnya Sistem Perbankan Syari’ah 

Awal lahirnya perbankan syari‟ah dilandasi dengan kehadiran dua 

gerakan renaissance Islam modern yaitu: neorevivalis dan modernis dan 

tujuan didirikanya bank syari‟ah ini adalah sebagai upaya kaum muslimin 

untuk mendasari segala aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-

qur‟an dan As‟sunnah. 

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di 

Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 –an, yaitu adanya upaya 

mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional 

lainya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada Tahun 1963 di 

Kairo, Mesir. 

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank islam 

tumbuh dengan sangat pesat. Sesua dengan analisa Prof. Khursid Ahmad 

dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 

tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di 

seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di eropa, 

Australia, maupun Amerika.
53

 

 

4. Perbedaan Antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional 

Ada beberapa hal yang sama pada bank konvensional maupun bank 

syari‟ah yaitu dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan, dan 

sebagainya. Akan tetapi banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. 
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Perbedaan itu menyangkup aspek legal, struktu organisasi, usaha yang 

dibiayai dan lingkungan kerja.
54

 

 

5. Pengertian Riba  

 Definisi riba secara bahasa bermakna Ziyadah (tambahan). Dalam 

pengertian lain, pengertian secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan 

membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan 

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.  

Riba  adalah  tambahan  tanpa  imbalan  ( )  yang  terjadi  

karena penangguhan  dalam  pembayaran  ( )  yang  

diperjanjikan  sebelumnya ( ). Para ahli ekonomi Muslim 

menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau  tawar  menawar,  dalam  

bentuk  uang  atau  lainnya,  dianggap  sebagai transaksi riba apabila 

mengandung tiga unsur berikut ini:  

a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;  

b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu; 

c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut
55

. 

Salah  satu  dasar  pemikiran  utama  yang  sering  dikemukakan  oleh  

para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam   

ekonomi.
56

 Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal,  biasanya  

transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana  

kreditor memintatambahan dari modal asal kepada debitor. tidak dapat  

dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti  

menukar barang yang tidak ejenis, melebihkan atau mengurangkan 

timbangan  atau dalam takaran. 
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Dalam revisi makalah ini, penyusun akan memaparkan topik-topik 

yang berhubungan dengan riba mulai dari: Pengertian, SejarahPelarangan   

Riba sebelum Islam, Tahapan-tahapan Riba dalam al-Qur'an, Ragam-ragam 

Riba, Pandangan Kaum Modern tentang Riba dan Pandangan Islam  tentang  

Riba danditutup dengan kesimpulan  yang menyimpulkan  pembahasan  dari 

makalah  ini. 

Pengertian Riba Dikutip oleh Prop. Dr. Machazin, MA. dalam 

khutbah Jum'atnya di Masjid IAIN (UIN sekarang) Sunan Kalijaga   

Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yangdilakukan  

orang Islam di Indonesia tidak mencerminkan keislamannya, sebaliknya  

orang barat yang notabene beragama non-Islam pekerjaannya  

mencerminkan keislaman, bersikap tenggang rasa, tolong menolong dan  

mempunyai etika dan moralitas ketimbang orang Islam yang ada di 

Indonesia.  

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti  

tambahan (azziyadah), berkembang (an-umuw), membesar (al-'uluw) dan  

meningkat (al-irtifa')
57

. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa  

tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; “arba  

fulan  'ala  fulan  idza  azada 'alaihi” (seorang  melakukan  riba  terhadap  

orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut “liyarbu 

ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu” (mengambil dari  

sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari  apa yang diberikan).
58

 

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus  

yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan  tertentu. 

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "Usury" 

dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang  
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dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun  

dengan jumlah tambahan banyak. 

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita  

dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba.  

Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena  

mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama 

yaitu haram. menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha  

haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.  

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak 

bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan 

dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut 

usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh  

semakin besar. Tetapi dalam akadkedua belah pihak baik kreditor (bank)  

maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan 

diperoleh  pihak bank.Timbullah  pertanyaan,  di  manakah  letak  perbedaan  

antara  riba  dengan bunga?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  diperlukan  

definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata 

interest yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan  

dengan persentase dari uang yang dipinjamkan
59

. 

Jadi uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa riba "usury" dan bunga   

"interest" pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti 

tambahan uang. Abu Zahrah dalam kitab Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan 

mengenai haramnya riba bahwa riba adalahtiap tambahan sebagai imbalan  

dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi,  

artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan 

pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan 

mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan 

mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.
60
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Menurut Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia,  

bahwa pengertian dari interestatau bunga adalah uang yang dikenakan  atar 

dibayar atas penggunaan uang, sedangkan konsep usury adalah pekerjaan  

meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Lihat. Tim  

Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan 

Implementasi Operasional bank Syari'ah, hal. 36. Abd   al-Rahman al-Jaziri  

mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah 

pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 

'iwadh(imbalan) adalaha riba.
61

 Yang  dimaksud  dengan  tambahan adalah  

tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan 

dengan perbedaan kuantitas (tafadhul), yaitu penjualan barang-barang riba  

fadhal: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang  

disetarakan  dengan komoditi tersebut. 

Riba (usury)  erat  kaitannya  dengan  dunia  perbankan  konvensional,  

di mana dalam perbankan konvensional  banyak  ditemui transaksi-transaksi  

yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis  

syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (mudharabah) yangbelakangan ini  

lagi  marak  dengan diterbitkannya  undang-undang  perbankan  syari'ah  di  

Indonesia nomor  7 tahun 1992.12C.  

Sejarah Pelarangan Riba Sebelum Islam Istilah riba telah dikenal dan 

digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian  oleh  masyarakat  Arab  

sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku  

adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan   

pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan Lihat Undang-

undang Perbankan, Undang-undang No.10 Th.1998 tentang perubahan 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), hal. 44-45. pada pasal  13  huruf  C disebutkan  bahwa Bank  

Perkreditan  Rakyat  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya   berdasarkan   
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prinsip syari'ah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara 

konvensional.   

Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha 

secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip syari'ah. sebagai  pengambilan  tambahan  dalam  transaksi  jual  beli  

maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at  

Islam. 

 Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan masalah riba, namun dapat 

ditarik benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan 

tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara 

batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam
62

.  

 

6. Macam-Macam Riba 

a) Riba Qardh ialah Suatu Manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid) 

b) Riba Jahiliyyah ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si 

pemimnjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang 

ditentukan. 

c) Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan.  

d) Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, 

tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi 

dengan padi, dan sebagainya.  

 

7. Larangan Riba dalam Al-Qur’an  

Sudah jelas diketahui bahwa Islam  melarang  riba  dan  

memasukkannya dalam dosa besar.Tetapi Allah SWT dalam 

mengharamkan riba   menempuh metode secara  redual  (step   by step). 

Metode ini  ditempuh   agar tidak mengagetkan mereka  yang  telah  

biasa  melakukan  perbuatan  riba dengan maksud membimbing manusia 

secara mudah dan lemah   lembut   untuk   mengalihkan kebiasaan  
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mereka  yang  telah  mengakar,  mendarah daging yan melekat dalam 

kehidupan perekonomian jahiliyah.
63

 

Diantara Ayat-ayat Al-qur‟an yang berkaitan dengan hal riba yaitu : 

 

            

         

      

 

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; 

kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs.Al-Baqoroh: 278-

279). 

 

            

     

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs.Ali Imron: 130). 
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Artinya :Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 

Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 

(manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, 

Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena 

mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa 

yang pedih. (Qs.an-Nisa: 160-161). 

         

           

Artinya : sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia 

bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi 

Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Qs.ar-Ruum: 39) 

 

D. Perananya Dalam Pengembangan Msyarakat Islam. 

1. Pengertian Peranan 

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkat yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa 

Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “Person‟s task or 



 

67 

 

duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan”
64

 Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan.
65

  

Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
66

 Analisis 

terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : 

pertama, ketentuan peranan, kedua, gambaran peranan dan yang ketiga, 

harapan peranan.  

Ketentuan peranan adalah pernyataan yang formal dan terbuka 

mengenai perilaku yang harus dibuktikan oleh seseorang dalam membawa 

perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang 

secara aktual dilakukan oleh seseorang dalam membawakan peranannya, 

sedangkan harapan peranan adalah harapan orang – orang terhadap perilaku 

yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.  

Dengan demikian, peran dapat penulis simpulkan sebagai sebuah 

tindakan yang diharapkan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan 

sebuah tugas atau pekerjaannya. Peranan suatu lembaga dakwah kampus 

dapat kita lihat dari beberapa aspek, dan yang paling penting adalah 

tercapainya tujuan dan targetan yang telah dirumuskan yang dapat diukur 

dari perilaku keseharian masyarakat.  

 

2.  Pengertian Pengembangan Masyarakat (Community Development)  

 

Secara etimologis pengembangan berarti membina dan meningkatkan 

kualitas, dan masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama 

Islam yang memilih hubungan dan keterkaitan ideologis satu dengan yang 

lainnya. Manusia memiliki fitrah keagamaan, sehingga manusia 

membutuhkan agama. Kelahiran Islam, yang ditandai dengan lahirnya Nabi 

Muhammad SAW pada tahun gajah tanggal 12 Rabiul awal, atau tahun 570 
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M, adalah sebuah momen penting dalam sejarah Islam. Karena dari sinilah 

dimulai perjalanan panjang pengembangan masyarakat Islam yang menyatu 

dalam dakwah syi'ar Islam di jazirah arab. 

Pengembangan masyarakat (community development) merupakan 

wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang 

tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan 

masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori 

Sumber daya manusia. Teori ekologik mengemukakan tentang “batas 

pertumbuhan”. Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbaruhi perlu 

dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologik menyarankan  kebijaksanaan  

pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan 

proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk. 

Sering dikatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah 

wujud dari dakwah bil Hal. Tokoh Amrullah Ahmad (1999), Nanih 

Machendrawati, dan Agus Ahmad mendefinisikan  bahwa pengembangan 

masyarakat Isam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan 

alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, 

dan lingkung-an dalam perspektif Islam. Menstransformasikan dan 

melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah) 

kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). Model empiris 

pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh 

(karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat.
67

 

Tim Islamic Community Development Model dari Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN pernah juga merumuskan definisi untuk model 

pengembangan masyarakat Islam, terdiri dari unsur-unsur:  

1. Mengutamakan perilaku pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat yang beragama Islam atau organisasi yang berasaskan 

Islam.  
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2. Mengutamakan pemberdayaan umat Islam yang tertinggal dalam 

segala hal.  

3. Mengutamakan penggunaan dana yang bersumber dari dana filantropi 

Islam seperti Zakat Mall, Zakat Fitrah, Infak atau Sodaqoh.  

4. Pendekatan pemberdayaan menggunakan pendekatan ke-Islaman.  

5. Filantropi Islam jika dijadikan sebagai bantuan modal sebaiknya 

menggunakan sistem bagi hasil. 

6. Pendamping atau agen perubah diutamakan yang beragama Islam  

7. Melibatkan institusi mitra lokal yang berasaskan Islam. 

Menurut Warren dan Cottrell (1990) dalam Budimanta (2003), 

komuniti adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu 

dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai 

pembagian peranan status yang jelas, mempunyai pembagian peran dan 

status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan 

terhadap anggota-anggotanya. Komuniti biasanya dikuatkan oleh hubungan 

kerabat, hubungan kerja, hubungan profesi. 

Secara hakekat, community development merupakan suatu proses 

adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan 

daerah terhadap kehidupan komuniti-komuniti lokal. Sebagai salah satu 

elemen, berarti industri masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat 

dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Dengan kesadarannya, 

industri harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju 

kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada. 

Dengan kata lain masyarakat terdiri dari komuniti lokal, komuniti pendatang 

dan komuniti industri yang kesemua komuniti tersebut saling 

mempengaruhi, berinteraksi dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat.  

Secara umum community development adalah kegiatan pengembangan 

masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk 

memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan 

kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan 

pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2003).  
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Definisi lain mengenai community development adalah sebagai 

metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya 

serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang 

mempengaruhi kehidupannya. Terkait dengan community development, 

pemberdayaan pada dasarnya memiliki unsur pokok, yaitu partisipasi. 

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian 

dan proses pemberdayaan.  

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi perhatian 

dan tidak dapat dipisahkan. Dalam organisasi, proses pemberdayaan akan 

berlangsung baik jika didukung partisipasi baik dari pihak manajemen 

maupun masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang 

sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan 

transformasi budaya. Menurut Ife (1995), pemberdayaan memiliki dua 

pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan 

bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan 

kekuasaan atau penguasaan klien atas:  

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: 

kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya 

hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.  

2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya.  

3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa 

tekanan.  

4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga 

kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.  

5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal dan kemasyarakatan.  

6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola 

mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.  
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7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
68

  

Kunci pengembangan masyarakat (community development) adalah 

selalu bersumber pada keswadayaan lokal. Pengembangan masyarakat 

mengandung unsur partisipasi sebagai konsep utama dari kemandirian dari 

para warga. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pengembangan 

masyarakat, terdapat beberapa asas dalam pengembangan masyarakat, yaitu: 

(1) komunitas dilibatkan (partisipasi) dalam setiap proses pengambilan 

keputusan; (2) mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-

pihak terkait (related parties) dan partisipasi warga; (3) membuka akses 

warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar 

meningkatkan partisipasi warga; dan (4) mengubah perilaku profesional 

agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas.  

 

3.  Konsep Pengembangan Masyarakat Islam 

Ada beberapa konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam 

yang dinukilkan Ibnu Khaldun di dalam karya tulisnya yaitu: 

a. Individu: Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan 

bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan. Namun secara 

qudroti manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping 

kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar 

dapat mengembangkan potensi peribadi untuk dapat membangun. 

b. Ashabiyah: atau yang bisa juga disebut kekeluargaan merupakan 

sebuah kekuatan atas pertalian darah. Setiap patriotisme (solidaritas 

kekeluargaan). Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan 

kepada penanaman jiwa keagamaan maka akan menghasilkan sikap 

yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan amar 

ma'ruf dan nahi munkar. 
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c. Masyarakat Ijtima' al-Insani: dengan sikap saling membutuhkan, 

tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial 

masyarakat yang tergabung dalam al-ijtima' al insani.Berkaitan 

dengan pengembangan masyarakat Islam maka masyarakat di sini 

diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang Islami. 

d. Negara: Negara dalam konteks ini adalah merupakan suatu wadah dan 

alat baik melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk 

menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran 

Islam. 

e. Peradaban: tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah 

terwujudnya masyarakat madani (civil society), dengan nilai-nilai 

peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 

demokratisasi, inklusivisme, independent, makmur dan sejahtera. 

Proses dari pemberdayaan tersebut akan menghasilakan anatomi kader 

yang memiliki beberapa karakater yang dapat di analogikan dengan 

konteks besar masyarakat adalah: 

a) Masyarakat yang berakidah dan berkeimanan 

Arti masyarakat Islam yang berakidah dan berkeimanan adalah 

masyarakat yang menghormati akidah Islam dan mengkultuskanya 

sebagai satu-satunya akidah, berjuang untuk menegakanya dalam 

kehidupan. Masyarakat yang berakidah adalah masyarakat yang 

konsekwen dan komitmen dengan akidahnya, bukan materialis, 

sekuleris ataupun paganis. Akidah inilah akidah yang konstruktif dan 

bukan destruktif karena akidah ini adalah warisan risalah ilahiah. Allah 

SWT berfirman: 
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Artinya:” Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak 

membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-

rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." 

(mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada 

Engkaulah tempat kembali." (QS.  Al Baqoroh ayat 285)
69

 

 Ayat di atas menunjukan adanya kesatuan dalam akidah 

masyarakat Islam yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang 

lainya
70

. Akidah yang mampu mendatangkan amal nyata dalam 

kehidupan, amal ketaatan yang hanya diberikan kepada Allah SWT. 

 

b) Masyarakat yang nampak syi‟ar ritual agama dan ibadah 

 Sebagai bentuk implementasi iman yang bermakna ”tasdîq fî al-

qalbi, wa al-iqrâr bi al-lisân, wa al-„amal bi al-jawârih,”( keyakinan 

dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diimplementasikan dengan 

anggota badan)
71

. Sehingga pilar ini adalah unsur esensial kedua bagi 

masyarakat Islam setelah sebagai aplikasi iman, yaitu syi‟ar-syi‟ar 

(ritus seremonial) yang diwajibkan Allah SWT atas ummat Iskam dan 

menugaskan mereka melaksanakanya agar denganya dapat bertaqarrub 

(mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho-Nya, mendapatkan 

keberuntungan pahala meaksanankanya, merefleksikan hakikat iman 
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mereka dan dapat memanifestasikan iamb mereka terhadap pertemuan 

dengan  Allah SWT dan perhitungan-Nya.
72

 

 Syi‟ar yang paling menonjol adalah syi‟ar yang tertuang dalam 

rukun Islam yang menjadi bangunan dalam Islam.  Syahadat sebagai 

amal qolbiyyah (amal hati) sholat dan puasa sebagai amal jasadî (amal 

jasmani) zakat sebagai amal mâlî (amal materi) haji sebagai amal malî 

dan jasadî (amal yang membutuhkan harta dan jasmani). 

 Dalam hal ini Al Qaradhawi menambahkan dua prinsip syi‟ar yaitu 

amar ma‟rûf dan nahyi al-munkar serta jihâd fî sabîlillâh .hal ini 

dinyatakan Allah SWT: 

 

 
Artinya: ” Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 

munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(QS.  

Ali „Imron ayat 110)
73

 

 Ayat tersebut menunjukan piramida masyarakat ideal versi surat 

Ali Imron, yang menunjukan tiga karakter, amar ma‟rûf dan nahyi 

munkar dan îmân. Al Maroghi mengomentari ayat tersebut “ mengapa 

iman diletakan pada urutan terakhir” karena amar ma‟ruf dan nahyi 

munkar merupakan pintu  keimanan dan memelihara keimanan 

tersebut, pada umumnya pintu itu berada di depan.
74

 Akan tetapi Al-

Qaradhâwî meletakan pada awal karena iman adalah asas semua amal 

dalam Islam. 
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c) Masyarakat yang berpemikiran dan berpemahaman. 

 Masyarakat Islam yang ideal adalah masyarakat yang menjadikan 

akalnya untuk selalu berfikir dan memahami.karena pemikiran adalah 

menentukan visi pandanganya terhadap suatu masalah. Sehingga 

ummat Islam harus selaul berfikir dengan sudut pandang Islam, 

bersepiritkan nilai Al-Qur‟ân dan Al-Sunnah, bukan pemikiran yang 

telah terinfiltrasi pemikiran yang sesat dan di murkai oleh Allah SWT.   

Allah berfirman: 

 

Artinya : ” Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu
75

, sedang 

kamu mengetahui. (QS. Al Baqoroh : 42)
76

 

 Ibnu Katsir meriwayatkan dari Hasan al-Bashri bahwa makna 

 “ ” adalah : 

 
Artinya: Janganlah kamu mencampur adukan antara Yahudi dan 

Nashrani dengan Islam, dan kamu mengetahui bahwa agama Allah 

adalah Islam. Sedangkan Yahudi dan Nashrani adalah bid‟ah bukan 

dari Allah.
77

 

 Demikianlah Islam mengajarkan cara berfikir yang benar, berfikir 

yang lurus, berfikir yang “wasath” atau moderat bukan terlalu 

“ghulluw” atau berlebih-lebihan yang akan mengakibatkan 

kehancuran. 
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d) Masyarakat yang bercita rasa dan selera 

Maksud masyarakat Islam yang bercita rasa dan selera adalah 

masyarakat yang memiliki rasa persaudaraan yang solid, cinta yang 

mendalam antar sesame warganya, yang dimaksudkan adalah 

masyarakat Islam walaupun berjauhan tempat, berbeda ras, warna kulit 

dan golongan. 

Inilah yang membedakan dengan masyarakat lain yang masih 

mengedepankan feodalisme, kastaisme, bahkan masih dibelenggu 

dengan stratifikasi social yang membuat mereka jauh antara satu 

dengan yang lainya. Allah SWT berfirman : 

 

Artinya: ” orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS.  

Al Hujurat ayat 10).
78

 

 Abdullah Yusuf Aliy dalam menafsirkan ayat di atas bahwa 

pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan muslim (Muslim 

Brotherhood) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. 

Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini 

berhasil diwujudkan.
79

 Sehingga masyarakat Islam yang ideal adalah 

masyarakat yang memiliki rasa persaudaraan iman yang kuat, bukan 

persaudaraan materi ataupun sukuisme dan yang lainya. 

 

e) Masyarakat yang berakhlak dan bertata karma 

Akhlak dan tatakrama adalah satu bagian yang original dari 

eksistensi masyarakat Islam. Ia adalah masyarakat yang penuh 

keadilan, kebajikan santun dan kasihsayang, kejujuran dan amanah., 
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kesabaran dan kesetiaan, sifat malu dan menjaga kesucian diri, 

kemuliyaan dan tawadhu‟, kedermawanann dan keberanian, kesatria 

dan keutamaan, dedikasi dan pengorbanan, patriotisme dan 

pertolongan, kebersihan dan  berhias, ekonomi dan hemat, toleransi 

dan kelembutan. 

Kemudian juga saling nasihat menasihati dan gotong royong, 

menjaga kehormatan diri, keluarga dan agama, menguasai hawa nafsu, 

marah demi kebenaran, cinta kebaikan, itsar (mendahulukan 

kepentingan orang lain), berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk, 

birrul walidain, menyambung silaturrahim, memuliakan tetangga, 

berdakwah dan yang lainya. Akhlak dan moralitas adalah misi 

rasulullah saw, yang tertuang dalam hadits: 

 

 Artinya:” Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak
80

 

f) Masyarakat yang memiliki kesopanan dan tradisi 

 Sesungguhnya masyarakat Islam memiliki kesopanan dan 

tradisinya tersendiri dalam hal makan dan minum, perhiasan dan 

pakaian, tidur dan bangun, bepergian dan bermukim, rekanan dan 

pergaulan, bekerja dan istirahat, solidaritas dan persahabatan, 

pernikahan dan perceraian, hubungan antara pria dan wanita, hubungan 

antara anak dan orang tua, antar tetangga, yang senior dan yang yunior, 

yang kaya dan miskin, penjual dan pembeli, pemimpin dan yang 

dipimpin. Semuanya dalam Islam ada etika dan adabnya.  

 Hal inilah yang membedakan antara masyarakat Islam dengan yang 

lainya, karena selain Islam tidak memiliki aturan yang integral dan 

jelas sebagaimana Islam, yang mengatur dari masalah yang terkecil 

sampai yang paling besar. 

g) Masyarakat yang bernilai peri kemanusiaan (humanisme) 
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Yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan (Al-Qiyâm Al-

Insâniyyah) adalah nilai-nilai perikemanusiaan yang tegak di atas 

prinsip penghormatan terhadap kemuliaan, kebebasan, harkat dan 

martabat, hak-hak asasi manusia. Berdiri tegak di atas prinsip 

perlindungan dan pemeliharaan terhadap darah, kehormatan, hak milik, 

kesehatan akal pikiran dan keturunan manusia sebagai individu 

manusia, dan sekaligus anggota masyarakat.  

Dalam hal ini Al Qaradhawi memfokuskan pada nilai humanis 

yaitu: ilmu, amal, kebebasan, musyawarah keadilan dan persaudaraan. 

 

h) Masyarakat yang menegakan Hukum dan perundang-undangan 

Syari‟at adalah pedoman hidup manusia, yang ditetapkan oleh 

Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang Islami dalam arti hakiki 

sesuai dengan al Qur‟an dan as Sunnah.  Sebuah masyarakat tidak 

dikatakan sebagai masyarakt Islam kecuali apabila menegakkan 

syari‟at Islam. Sehingga masyarakat Islam adalah masyarakat yang 

telah dibekali oleh Allah undang-undang yang yang telah sempurna 

dalam syari‟at, baik pidana ataupun perdata.  

Syari‟at Islam adalah syari‟at yang agung dan tinggi tidak ada 

yang lebih tinggi darinya, syari‟at yang adil tidak melihat pemimpin 

ataupun yang dipimpin, akan tetapi syari‟at yang objektif siapa yang 

bersalah akan mendapatkan hukuman, yang benar akan dibebaskan. 

 

i) Masyarakat yang berperekonomian dan berharta kekayaan 

 Masyarakat Islam ideal adalah masyarakat yang memiliki 

kemandirian dalam perekonomian, sehingga mereka menjadi 

masyarakat yang kaya dan memiliki kedermawanan tinggi, tidak 

terhinggapi penyakit keduniaan, sehingga ibadah-ibadah sosial dalam 

Islam bisa diaplikasikan.  

 Karakter ekonomi Islam sangat istimewa dan sangat jauh berbeda 

dengan system ekonomi klasik ataupun modern. Karena ekonomi 
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Islam dibangun dari empat unsur yaitu ilahiah (ketuhanan), akhlak 

(moral), insaniah (kemanusiaan) dan wasathiah (pertengahan).
81

 

 

j) Masyarakat yang berseni budaya 

 Islam adalah agama yang realistis dan positif karena ia berinteraksi 

dengan manusia secara utuh dan menyeluruh, jasmaniah dan ruhaniah, 

akal dan perasaan. Islam juga menganjurkan untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan tersebut selama dalam batas-batas syar‟I dan adil serta 

seimbang.  

 Dengan kata lain Yûsuf Al-Qaradhâwî menyampaikan bahwa salah 

satu kebutuhan manusia adalah hiburan dan keindahan, maka dalam 

hal ini masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang anti seni bahkan 

menganjurkan seni yang baik, yang membangun moral dan etika, 

meningkatkan semangat dan perjuangan. 

 

k) Masyarakat yang menghargai wanita 

 Masyarakat yang ideal dalam Islam adalah yang mengangkat 

martabat wanita kepada derajat yang layak dan tinggi. Karena itu 

dalam konteks sejarah ketika kebanyakan manusia mengingkari 

kemanusiaan wanita dan sebagian lain meragukanya, ada pula yang 

meyakini wanita hanya diciptakan sebagai pemuas nafsu biologis laki- 

laki.  

 Maka merupakan „izzah dan kemuliaan Islam ketika memuliakan 

wanita dan menegaskan eksistensi kemanusiaanya serta kelayakanya 

untuk menerima taklif dan tanggung jawab, pembalasan dan berhak 

pula masuk surga. Bahkan pada posisi lain wanita dalam Islam sangat 

tinggi karena ia memiliki tiga kali lipat dari seorang laki-laki dalam 
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masalah birru al-walidain, wanita sebagai tiang negara dan wanita 

adalah perhiasan dunia.
82

 

Pemberdayaan tiga aspek rohaniah, intelektual dan ekonomi dalam 

konteks pengembangan mahasiswa Islam yang diimplikasikan secara 

sistematis melalui jenjang kaderisasi yang bertujuan untuk membentuk 

tatanan masyarakat Islam yang beradab, adil, makmur dan sejahtera 

berbentuk tatanan masyarakat khoiru ummah (sebaik-baik ummat). 
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