
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin. Kata tamkin 

dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi’il (kata kerja) 

makkana. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan amkana. Kata    

berkaitan dengan kata  dan . Penulis al-Muhith fi al-Lughah mengatakan 

: 

 
 

(   dan  ) berarti telur biawak herbivora, telur yang tersimpan di 

suatu tempat). Dalam hadits disebutkan, “biarkan burung itu hidup dalam 

sangkarnya atau tempat tinggalnya.”
1
 

Kata tamkin menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, 

memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan  atau tempat, 

baik itu bersifat hissi (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam 

sangkarnya atau bisa bersifat ma’nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang 

tersebut di sisi penguasa. Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi 

bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan 

tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau 

menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, 

mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak 

berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan 

keberdayaan mereka yang dirugikan (the disadvantaged). 

                                                           
1
 Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Cetakan 

Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 75. 
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Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.
2
 

Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu 

yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat 

yang bersangkutan.
3
  

Rappaport mengartikan pemberdayaan adalah “empowerment is viewed as a 

process : the mechanism by which people, organization and communities gain 

mastery over their lives”.
4
 Artinya pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses 

: mekanisme bagaimana orang, organisasi, dan masyarakat memperoleh 

penguasaan atas kehidupan mereka. 

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar 

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol 

lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk 

aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas 

sosialnya, dan lain-lain. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya 

peningkatan kemampuan  masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk 

menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, 

berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan 

masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan 

kehidupannya. 

Pengertian tersebut,   pemberdayaan  mengandung arti  perbaikan mutu 

hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam 

arti :
5
 

a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan 

b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan) 

                                                           
2
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h.23. 
3
 G. Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Edisi Kedua 

(Jakarta: Bina Reka Pariwara, 1997), h. 5. 
4
J. Rappaport, Studies in Empowerment: Introduction to he Issue, Prevention In Human 

Issue (USA: 1984), h. 9. 
5
 Loc.Cit., Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, h.28. 
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c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan 

d. Terjaminnya keamanan 

e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan 

kekhawatiran 

Pengertian pemberdayaan (empowerment) atau disebut dengan tamkin dari 

berbagai sumber tersebut, maka penulis menyimpulkan pengertian pemberdayaan 

itu adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya 

atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya 

baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi 

berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan 

oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan 

masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang 

secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah berusaha untuk 

memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat 

yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan 

dapat membantu membangun bangsa dan negara.
6
  

Pembangunan masyarakat desa memiliki dua unsur yaitu ikut sertanya 

penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan 

inisiatif mereka sendiri dan dibarengi bantuan-bantuan teknik serta lain-lain 

sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka untuk berusaha sendiri dan 

saling membantu. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

disebutkan pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

                                                           
6
 Irawan dan M.Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, Edisi Keenam, Cet. Kedua 

(Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 308. 
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2. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi 

a. Al-Qur’an  

 

Allah Swt berfirman dalm QS.  Al- A‟ráf ayat 10 bahwa telah menempatkan 

manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini 

kaitannya dengan tamkin (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh 

Allah di bumi agar berusaha. 

        

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 

dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur.” 

 (QS. Al-A‟ráf (7) : 10) 

Allah Swt berfirman guna mengingat hambanya akan anugrah yang telah 

diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan 

yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan 

mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang 

bersyukur.
7
 Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga 

menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. 

Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air 

dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh 

pihak yang tak bertanggung jawab. 

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas 

kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah berfirman amat 

sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih 

sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. 

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah 

menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah 

diberikan : 

                                                           
7
 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan Ke 2 

(Jakarta: Gema Insani, 2007), h.340.  
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 8 

Artinya : “Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 

'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang 

memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan 

tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah 

atas anugerah minuman tersebut.'"  

(HR. Muslim) 

Allah telah mencipatakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan 

juga memberikan kepahaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal 

ini Allah berfirman dalm QS. Al-Baqarah ayat 269 : 

        

   

Artinya : “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang 

Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah 

dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang 

berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”  

(QS. Al-Baqarah (2) : 269) 

Allah memberi keluasan kerunia-Nya dan Allah mengetahui apa yang 

terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah tidak 

hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah memberi 

hikmah yaitu kelapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab dan tujuannya dan 

menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran. 

Makna ulul albab’ ialah menunjukkan kepada orang yang berakal sehat 

adalah orang yang selalu ingat dan tidak lupa, orang yang selalu sadar dan tidak 

lengah, dan orang yang dapat mengambil pelajaran sehingga tidak masuk dalam 

kesesatan, inilah merupakan fungsi dari akal. Fungsinya adalah mengingat arahan-

                                                           
8
 Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, Shahih Muslim, Juz 1 (Libanan: Fikr, 1414 H/ 

1993M), h.381. 
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arahan, hidayah, dan petunjuk-petunjukNya dan mengambil manfaat darinya 

sehingga tidak hidup dengan lengah dan lalai.
9
  

Manusia oleh Allah Swt diberikan anugrah yang banyak dan kepahaman tapi 

itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah 

Swt yaitu orang-orang yang memperhatikan perbuatannya karena mempersiapkan 

diri untuk di akhirat kelak. Hal ini difirmankan oleh Allah Swt dalam QS. Al-

Hasyr  ayat 18 : 

           

   

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

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

(QS. Al-Hasyr (59) : 18) 
 

Takwa merupakan kondisi dalam hati yang diisyaratkan oleh nuansa 

lafaznya, namun ungkapkan tidak selamanya dapat menggambarkan hakikat. 

Takwa merupakan kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan 

dan merasakan Allah Swt dalam setiap keadaan. Ia takut merasa bersalah dan 

malu bila Allah Swt mendapatinya berada dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya. 

Pengawasan atas setiap hati selalu terjadi setiap waktu dan setiap saat. Jadi kapan 

seseorang merasa aman dari penglihatan Allah.
10

 

Firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa 

manusia harus bekerja karena manusia bekerja juga tidak lepas dari pengawasan 

Allah Swt.  

       

      

                                                           
9
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 

H/1992M), h.221. 
10

 Ibid., h.221.  
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Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”  

(QS. At-Taubah (9) : 105) 

 

Tafsir ayat ini Mujahid berkata bahwa ayat ini merupakan ancaman dari 

Allah Swt terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahNya yaitu 

bahwa aneka amal mereka akan ditampilkan kepada Allah Yang Maha Suci Lagi 

Maha Tinggi, kepada Rasulullah dan kaum mu‟minin.
11

 

Dasar hukum ini, jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah 

Allah Swt memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al-

hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap bertawakal dan 

besyukur kepada Allah Swt. Hal itu dilakukan dengan dengan memperhatikan apa 

yang dilakukannya (manajemen dalam hidup), dan bekerja dengan tidak 

melanggar ketetapan Allah Swt sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Dapat 

digambarkan dalam bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Op. Cit, Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, h.660. 

Dasar Hukum (Al-Qur’an) Pemberdayaan Ekonomi 

Sumber Penghidupan (Qs.7:10) Al-Hikmah (Qs.2:262) 

Bertawakal (Qs.59:18)  dan Bersyukur (Qs. 7:10) 

Bermanajemen dalam hidup 

(memperhatikan yang 

dilakukan) (Qs. 9:105) 

Bekerja dengan baik dan 

tidak melanggar syariah  

(Qs. 9:105) 
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b. Hadits  

Hadits-hadits di bawah ini menjelaskan untuk menolong dan membantu 

kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang-orang miskin adalah 

orang-orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan kehidupannya 

menjadi lebih baik. Karena itu hadits-hadits di bawah ini berkaitan dengan konsep 

pemberdayaan. Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan 

(empowerment) atau tamkin adalah sebagai berikut : 



  

Artinya : “Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) 

saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan 

kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, 

dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta 

janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat 

memberatkan mereka. Dan jika kalian membebankan sesuatu kepada 

mereka, maka bantulah mereka."  

(HR. Ibnu Majah)
12

 

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang terlihat dari 

kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”, 

artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada 

yang dipimpinnya bahkan memberikan sesuai yang ia pakai. Dalam kaitannya 

dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam 

program pemberdayaan tersebut sehinggga harus memberikan kebijakan sesuai 

kebutuhan masyarakat sasarannya dan kebijakan tersebut tidak memberatkan 

rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits di bawah ini : 

13
 

Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam bersabda: "Ya Allah barangsiapa menguasai salah 

                                                           
12

 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkám, h. 

358. 
13

 Ibid, h. 337. 
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satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan 

padanya."  

(HR. Muslim) 

Pemberdayaan ekonomi dapat terealisasi jika terjadi kerjasama antara satu 

orang dengan lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah tercipta rasa 

kebersamaan, rasa saling mengasihi dan saling percaya. Penguatan tersebut 

tercantum dalam hadits berikut : 

 
14 

Artinya : “Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 

"Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang 

hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya-atau 

kepada saudaranya-sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."  

(Muttafaq „Alaihi) 
 

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan 

membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria 

kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercantum dalam hadits Rasulullah Saw di 

bawah ini : 

 

15 
Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,Orang 

miskin bukanlah dengan berkeliling meminta-minta kepada orang lain, 

lalu ia menerima sesuap atau dua suap, atau menerima satu atau dua 

kurma." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan 

miskin wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 'Orang yang tidak 

memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak 

diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta 

sesuatu kepada orang lain”.  

(HR. Muslim) 

  

 .  
                                                           

14
 Ibid., h.331. 

15
 Op. Cit, Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, h.457. 
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 16 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah 

menceritakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al 

Ghaits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu para 

janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan 

Allah -aku mengira beliau juga bersabda -(Al Qa'nabi ragu) -: Dan 

seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat- dan seperti 

orang puasa tidak berbuka."  

(HR. Bukhari)  

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi 

a. Konsep pemberdayaan (tamkin) Ekonomi perspektif Al-Qur’an 

1) Definisi pemberdayaan (tamkin) 

 Kata tamkin dalam Al-Qur‟an dengan semua turunan akar katanya 

disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Qur‟an tidak membatasi tamkin untuk istilah 

yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam-macam 

makna-makna tamkin sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. 

Paling tidak Al-Qur‟an menggunakan kata tamkin untuk menunjukkan pada 

makna berikut ini : 

a) Tamkin berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan Allah Swt, 

sebagaimana dalam QS. Al-Kahfi ayat 84. Tafsir ayat ini adalah ketika 

Allah Swt memberikan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi permukaan 

bumi. Sebagaimana yang dikehendaki sehingga ia sampai ke pelosok 

dunia dan menguasai kerajaan bumi dan Allah telah memberikan 

kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas, dan alat 

perlengkapan untuk mencapai tujuan itu.
17

 

             

 --

                                                           
16

 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Juz 3 (Bairut: 

Libanon, 1992), h. 202. 
17

 Universitas Islam Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT Dana Bhakti 

Wakaf, 1995), h.14. 
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Artinya : “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) 

bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) 

segala sesuatu.”  

(QS. Al-Kahfi (18) : 84) 

b) Tamkin berarti kedudukan di sisi penguasa. Allah Swt juga berfirman 

perihal Malaikat JIbril QS. At- Takwǐr ayat 20 : 

  

Artinya : “Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi 

Allah yang mempunyai 'Arsy.” 

(QS. At-Takwǐr (81) : 20) 

c) Tamkin berarti persiapan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan di muka 

bumi. Allah berfirman dalam QS. Al-Qas as ayat 57 : 

          

             

Artinya : ”Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, 

niscaya kami akan diusir dari negeri kami". dan apakah kami tidak 

meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang 

aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 

(tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”  

(QS. Al-Qas as  (28) : 57) 

             

        

          

Artinya : “Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya : 

"Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia 

bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." dan 

demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada 

Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir 

mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan 

manusia tiada mengetahuinya. 
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 (QS. Yúsuf (12) : 21) 

d) Tamkin berarti pemberian nikmat dunia dan mata pencharian. Allah 

berfirman dalam QS. Al- An‟ám ayat 6 : 

       

          

         

Artinya : “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang 

telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah 

Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang 

belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang 

lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah 

mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, 

dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.”  

(QS. Al-An‟ám (6) : 6) 

e) Tamkin berarti keteguhan terhadap agama yaitu kekuatan untuk 

mempraktikkan dan menonjolkan syiar-syiar agama dalam keadaan aman 

tanpa adanya gangguan dan kekacauan. Sebagaimana dalam QS. An- Nùr 

ayat 55 : 

      

          

            

           

Artinya :”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- 

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana 

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 

sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-

Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) 

mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. 
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mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” 

   (QS. An-Nùr (24) : 55) 

f) Tamkin berarti kemampuan atau kemenangan terhadap sesuatu. 

Sebagimana dalam QS. Al-Anfál ayat 71 : 

            

 

Artinya :“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak 

berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat 

kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap 

mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  

(QS. Al-Anfál (8) : 71) 

g) Tamkin berarti tetap, stabil dan kokoh di suatu tempat sebagaimana QS. 

Al-Mursalát ayat 21 : 

    

Artinya : “Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)”  

     (QS. Al-Mursalát (77) : 21) 

2) Pembagian tamkin dalam Al-Qur’an 

Menurut Faridah Ahmad dalam Mafhum At-Tamkin fi Al-Qur’an Al-Karim 

bahwa tamkin terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengokohkan atau 

meneguhkan sesuatu di tempat tersebut. Hal itu terdapat di dalam Al-Qur‟an 

dengan bentuk fi’il (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya 

Allah-lah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendaki-

Nya dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia. Sehingga dari 

kata tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : 

(a) Bentuk tamkin pada suatu hal 

(b) Bentuk tamkin terhadap suatu hal  
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Bentuk pertama khusus untuk tamkin di atas bumi, sedangkan bentuk tamkin 

yang kedua mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan 

demikian, manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) jika terpenuhinya kedua 

unsur tersebut yaitu :
18

 

(a) Secara Maddi (materi). Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu 

mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya. Oleh karena itu, 

terhadap penyebutan  bersamaan dengan tamkin di atas muka bumi. 

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A‟ráf ayat 10 : 

        

Artinya :  “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 

dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur.” 

 (QS. Al-A‟ráf (7) : 10) 

 Maksud  adalah sesuatu yang menjamin keberlangsungan hidup atau 

kebutuhan pokok meliputi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Termasuk 

juga kategori ini adalah tamkin (berdaya) dari sisi harta, kekuatan, dan anak. Hal 

ini diisyaratkan dalam firman Allah  QS. Al-An‟ám ayat 6 : 

       

            

          

Artinya : “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang 

telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah 

Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan 

yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan 

hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai 

mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena 

dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi 

yang lain.”  

(QS. Al-An‟ám (6) : 6) 
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 Op.Cit, Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, h. 86-89. 
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 Imam Ibnu Katsir berkata, “Kemudian, Allah memberi peringatan kepada 

mereka (yang mendustakan kebenaran) bahwa azab dan siksaan akan menimpa 

mereka sebagaimana yang menimpa orang-orang yang semisal dengan mereka 

yang kurun masa silam. Mereka lebih kuat dan lebih banyak pengikutnya, 

hartanya, anaknya, hasil bumi, dan bangunannya dari pada mereka. Yakni dengan 

berfirman, “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang 

telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami berikan 

daya (teguhkan kedudukan mereka) di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum 

pernah Kami berikan kepadamu.” Yaitu termasuk harta, anak, bangunan, 

popularitas, kelapangan atau kekayaan, dan tentara. 

(b) Secara Ma’nawi (non-materi). Hal ini akan terpenuhi dengan adanya 

peneguhan agama dan keamanan untuk manusia. Allah Swt berfirman 

dalam QS. An-Nùr ayat 55 : 

      

          

         

      

Artinya :”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- 

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana 

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 

sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-

Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) 

mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. 

mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” 

   (QS. An- Nùr (24) : 55) 

Kategori ini mengharuskan manusia untuk berusaha menggapai kehidupan 

yang mulia dengan dua pondasi yang paling utama yaitu agama yang mencakup 

nilai-nilai rohani, akhlak, sosial dan pondasi keamanan yang menjamin 



 

33 

terpenuhinya hak-hak manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut 

: 

 

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar bin Ash RA, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberi rezeki 

yang cukup serta diberikan sifat qana'ah (kepuasan) atas apa yang 

Allah berikan padanya." (HR. Muslim)
19

 

Berdasarkan landasan hukum di atas maka dapat dipahami bahwa seseorang 

dikatakan berdaya jika terdapat pada dirinya tamkin (kekuatan atau berdaya) yang 

mencakup dua kategori di atas. Kategori berdaya tersebut dapat dinisbatkan 

kepada makna atas konsep tentang kemiskinan yang memiliki pemahaman miskin 

secara materi maupun non-materi.  

Pada tataran praktis yaitu pada program pengentasan kemiskinan, maka 

pemahaman secara utuh terhadap konsep tamkin di atas menjadi sangat 

fundamental. Pemahaman tentang konsep tamkin berikut pengenalan masyarakat 

miskin di lapangan akan berdampak pada pemilihan model pendekatan 

pengentasan kemiskinan yang dilakukan.
20

  

Sejak periode Mekah, Islam telah memberikan perhatian besar untuk 

memecahkan problema kekafiran di kalangan umat yang walaupun ketika itu 

masih terbatas jumlahnya. Umat Islam pada waktu itu mendapatkan tekanan keras 

dari kaum kafir Quraisy dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor 

ekonomi. Usaha ini dimaksudkan agar mereka yang telah memeluk Islam kembali 

kepada agamanya semula atau untuk menghalangi orang-orang yang akan masuk 

Islam. Akan tetapi, usaha orang-orang kafir itu gagal, karena fakta sejarah 

membuktikan bahwa pemeluk Islam bertambah dengan pesatnya. 

 

Perintah untuk memperhatikan orang-orang kafir dan miskin pada periode 

ini terkandung dalam beberapa ayat al-Qur‟an, seperti dalam QS. Má„ùn ayat 7 : 
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  Op. Cit, Imam Al-Mundziri, h. 405.  
20

 Op.Cit, Yulizar Sanrego dan Moch Taufik, h. 90. 
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Artinya :”Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”  

   (QS. Al-Má„ùn (107) : 7) 

Perintah ini kemudian semakin dipertegas pada periode Madinah yang 

ditandai oleh turunnya ayat-ayat yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat 

seperti al-Baqarah ayat  110 : 

        

   

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang 

kamu kerjakan.”  

(QS. Al-Baqarah (2) : 110) 

Selanjutnya, jika diteliti dengan seksama, perintah zakat dalam Islam 

mengandung tujuan-tujuan yang bersifat sosial, seperti untuk mensejahterakan 

masyarakat di samping tujuan-tujuan yang bersifat individual, yaitu untuk 

menyatakan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang telah 

diberikan, untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta itu sendiri.  

Kemiskinan dan kefakiran justru masih mendominasi sebagian besar dunia 

Islam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain adalah bahwa 

zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial itu dalam masyarakat kita pada 

umumnya belum dapat diwujudkan secara baik dan merata.
21
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 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, 

Cetakan Pertama (Bandung: Angkasa, 2005), h. 223-224. 
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b. Merajut dan Menjaga Modal Sosial Perspektif Surat Al-Hujarat 

Ayat 10 

Surat Al-Hujarat ayat 10 mengandung konsep sosial capital yang sangat 

berguna untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan atau pembangunan 

perekonomian sebuah negara.
22

  

         

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-Hujurát (49) : 10) 

Tafsir lafal    dalam ayat ini Allah memakai lafal  

untuk menggambarkan hubungan yang ada di antara orang-orang Mukmin. Lafal 

pada ayat tersebut menggambarkan keeratan dan kedekatan hubungan yang 

dibangun oleh Islam bagi pemeluknya. Seluruh manusia diibaratkan sebagai 

sebuah keluarga yang dilahirkan dari satu ayah yang berupa keimanan kepada 

Allah Swt.  

Hubungan ukhuwwah (persaudaraan) adalah pondasi yang kokoh bagi 

terbangunnya sosial capital untuk sebuah komunitas atau masyarakat. Hubungan 

ukhuwwah menjadi perekat bagi masyarakat sehingga dapat bersatu dan bergotong 

royong dalam mencapai tujuan bersama termasuk pembangunan ekonomi. 

Adapun yang terbangun dari ukhuwwah  yang mampu mewujudkan elemen sosial 

capital adalah sebagai berikut :
23

 

1) Jaringan (network), ukhuwwah terbangun di antara umat Islam menuntut 

untuk saling mengenal (ta’aruf), saling bersosialisasi, dan saling beramal 

baik dan menghindari perbuatan buruk. Manusia sebagai makhluk sosial 

diperintahkan untuk beriteraksi, bersosialisasi, serta menjalin hubungan 

baik dengan orang lain sehingga membentuk sebuah jaringan yang kuat 

yaitu silaturahmi. Yang dapat menimbulkan sikap saling menghargai dan 
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 Op.Cit, Yulizar D.Sanrego dan Moch.Taufik, h.133. 
23

 Ibid., h.138. 
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menyayangi di antara masyarakat yang merupakan pondasi pokok dari 

sebuah jaringan yang kuat. 

2) Timbal balik (reciprocity), modal sosial diwarnai oleh kecendrungan 

saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar 

kelompok itu sendiri. Sayyid  Thanthawi dalam kitab tafsirnya At-Tafsir 

Al-Wasith mengutarakan bahwa konsekuensi logis dari adanya ukhuwwah 

di antara umat Islam adalah lahirnya sikap saling berbagi, saling 

mengasihi, serta saling menolong dalam kebaikan, dan menolak kejelekan. 

Hal ini akan menumbuhkan sikap saling tolong menolong (ta’awun)  

antara sesama masyarakat.  

3) Kepercayaan (trust), kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat 

akan mengundang hadirnya berbagai problematika sosial yang serius. 

Dengan menyadari bahwa setiap manusia hakikatnya adalah orang baik, 

maka setiap manusia memiliki sikap saling percaya.  

Modal sosial yang terbangun oleh ukhuwwah sering dihadapkan pada 

beberapa konflik yang sering terjadi di masyarakat. Dalam ayat 10 surat Al- 

Hujurát Allah Swt mengajarkan cara menyelesaikan konfllik yang terjadi di 

masyarakat. Jadi, maka dari lafal  adalah sebagai 

berikut :
24

 

1) Allah mengajarkan untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan jalan islah 

(damai). Jalur damai hanya diperkenankan bila dalam koridor hukum yang 

diperbolehkan oleh Islam seperti dalam memenangkan perkara yang 

melalui cara suap merupakan hal yang tercela, maka islah tidak termasuk 

kategori ini. 

2) Peran masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan 

jalur damai. 

3) Perlunya penyelesaian konflik dari hal dan pihak yang paling kecil. 

4) Penyelesaian masalah yang terjadi harus dibingkai oleh ketakwaan 

terhadap Allah Swt. 
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c. Konsep Jaminan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan 

1) Negara sebagai penggerak dalam jaminan sosial 

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna 

memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. 

Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Kedua 

bentuk itu yaitu :
25

 

a) Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan 

kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja 

dan usahanya sendiri. Namun, ketika seseorang individu tidak mampu 

melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa 

menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. 

b) Kedua, dimana dalam keadaan khusus tersebut, negara mengaplikasikan 

prinsip jaminan sosial dengan cara  menyediakan uang dalam jumlah yang 

cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk 

memperbaiki standar hidupnya. 

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam 

perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah 

membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut  para ulama, 

dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk 

melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu 

dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil. Segala keputusan diambil 

sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang 

sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal 

itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam telah mengabaikan 

kemerdekaan individu.
26

 Akan tetapi, rakyat juga mempunyai kewajiban untuk 

tunduk dan menjalankan segala peraturan dan perintah dari khalifah 
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 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna, Cetakan 

Pertama (Jakarta: Zahra, 2008), h. 455. 
26

 Agustianto, Peran Negara Dalam Ekonomi Islam, 
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(pemerintah) selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-

Nya.
27

 

Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan 

mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya 

cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung   

negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhilah kebutuhan 

orang miskin, anak yatim, dan para janda. Berilah upah kepada orang buta, 

orang yang mengajarkan Al-Quran atau yang menghafalnya. Dan selama tidak 

memberatkan kas negara didirikan rumah sakit di tengah masyarakat muslim 

disertai dengan orang-orang yang sabar merawatnya dan dokter-dokter yang 

mengobatinya.
28

 

Para penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menyadari 

tanggung jawab mereka selaku kepala negara terhadap perekonomian, 

terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. 

Keempat khalifah pertama yang berkuasa memerintah negara Islam setelah 

wafatnya Nabi Saw, telah menganggap pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai 

salah satu tujuan dasar dari kebajikan negara.
29

 Para penguasa mempunyai 

kekuatan sebagaimana Allah umpamakan kekuatan tersebut bagaikan sebuah 

besi sehingga kekuatan itu seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan 

keadilan hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-H d ayat 

25 : 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cetakan ke-45 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 

h. 502. 
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 Amim Akhtar, Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam, dalam buku Etika 
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Artinya : “Nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami 

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya 

dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”  

(QS. Al-H d (57) : 25) 

Pemerintah mempunyai kekuatan besar dalam mengatur sebuah 

negaranya. Terutama dalam bidang ekonomi, nilai keadilan yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits menjadi salah satu tujuan dari pokok syariah. 

Keadilan dalam berekonomi oleh para ulama ditetapkan dalam kaidah 

fiqih adalah agar membantu merealisasikan kesejahteraan. Salah satu 

kaidahnya adalah “pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan 

untuk mengamankan pengorbanan atau kerugian publik dan manfaat yang 

lebih kecil mungkin harus dikorbankan untuk merealisasikan manfaat yang 

lebih besar.
30

 

2) Sistem jaminan sosial 

Jaminan sosial menjadi rukun ekonomi Islam. Tanggung jawab langsung  

negara tentang jaminan sosial didasarkan atas hak umum seluruh rakyat terhadap 

sumber-sumber alam. Oleh karena adanya warga negara yang tak mampu bekerja, 

atau cacat atau tua renta, mereka juga mempunyai hak yang sama terhadap 

sumber-sumber alam tersebut. Sistem jaminan sosial ini diatur di zaman Nabi Saw 

dan berfungsi secara efektif pada periode Islam pertama dan pada periode 

sesudahnya. 

Jaminan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek manfaat yang 

bersifat materi, walaupun hal tersebut merupakan asas yang pokok. Tetapi juga 

mencakup seluruh kebutuhan masyarakat baik individu atau kelompok, materi 

atau non materi. Seluruh hak-hak yang pokok akan terjamin dalam satu kesatuan 

individu dan kelompok tersebut. Jaminan sosial dalam Islam  juga tidak hanya 

terhadap kaum muslimin saja. Akan tetapi, mencakup seluruh manusia dalam 
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masyarakat tersebut yang berbeda agama dan keyakinan. Allah Swt berfirman 

dalam QS. Al-Mumtah anah ayat 8 : 

         

        

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil.”  

(QS. Al-Mumtahanah (60) : 8) 

Sebagian orang menyangka bahwa aturan jaminan sosial dalam Islam hanya 

terbatas pada jaminan hak-hak yang bersifat pokok dan penting bagi kehidupan 

individu atau kelompok. Selain itu juga, bersandar pada aspek-aspek tertentu saja. 

Seperti berbuat baik dan bersedekah kepada fakir miskin, orang yang 

membutuhkan, dan kaum dhuafa. Namun pemahaman takaful dalam Islam lebih 

komprehensif, adapun sistem jaminan sosial (takaful) dalam Islam mencakup :
31

 

a) Pembinaan individu dan pembentukan kepribadiannya di masyarakat. 

Setiap individu diperintahkan untuk bekerja dengan kemampuannya. 

Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk menangani kemiskinan. 

Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha 

serta menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Setiap anggota 

masyarakat Islam harus bertanggung jawab mengatasi segala rintangan 

agar terwujudnya kesejahteraan hidup, baik secara individual maupun 

masyarakat. Menurut Al-Qur‟an masyarakat utama adalah masyarakat 

yang beriman, memiliki sistem kelembagaan yang mampu berfungsi 

menegakkan yang baik (amal ma’ruf), mencegah yang buruk (nahi 

munkar), dan berorientasi kepada nilai-nilai keutamaan (al khair).
32

 

b) Hubungan antar keluarga dan manajemennya. Salah satu konsep syariat 

Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan 

dengan berusaha. Namun dibalik itu juga ada usaha untuk menolong 
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orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja. Konsep yang digagas untuk 

menanggulangi hal itu adalah jaminan antar anggota keluarga. 

Sebagaimanafirman Allah dalam QS. Al- Al-Anfál ayat 75 : 

          

       

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta 

berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu 

(juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan 

kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu.”  

(QS. Al- Al-Anfál (8) : 75) 

Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada 

keluarganya yang miskin. Berarti Islam meletakkan modal pertama sosial.  

c) Pengaturan hubungan sosial kemasyarakatan. Sungguh Islam telah 

menegakkan sistem jaminan antar individu dengan masyarakat yang 

masing-masing memiliki kewajiban terhadap yang lain baik dalam 

kepentingan individu atau bersama. Semua pihak harus merealisasikan 

kepentingan individu sebagai penyempurna bagi kepentingan bersama dan  

dan menjamin kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Dalam 

konteks kemanusiaan, masyarakat dibentuk dan membentuk dengan 

sendirinya untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling 

menyempurnakan
33

. Sebagaiman firman Allah Swt dalam QS. Al- Máĭdah 

ayat 2 yang menyatakan tolong menolong antar sesama : 

….       

    

Artinya : “… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.”  

(Q.S Al-Máĭdah (5) :2) 

d) Pengaturan transaksi keuangan dan hubungan-hubungan yang bersifat 

ekonomi. Dapat diringkas bahwa sistem jaminan sosial dalam Islam 

hampir mencakup seluruh syariat dalam Islam. Karena tujuan jaminan 

Islam adalah memperbaiki keadaan manusia agar hidup dengan aman dan 

tentram, baik dalam akidahnya, jiwanya, hartanya, maupun 

kehormatannya, serta terealisasinya jaminan keselamatan dan 

keberlangsungan hidup yang bahagia. Bentuk-bentuk seperti sedekah dan 

perbuatan baik lainnya merupakan sebagian sarana dari sistem jaminan 

sosial tersebut. Dengan demikian sistem at-takaful al-ijtima’i (jaminan 

sosial) dalam Islam tidak hanya terbatas pada bantuan-bantuan yang 

bersifat keuangan seperti tanggung sosial, asuransi, dan asuransi sosial. 

Sistem jaminan sosial akan berjalan bukan hanya digerakkan oleh 

pemerintah dengan kebijakan-kebijakan dan memberikan fasilitas dalam sistem 

jaminan sosial. Akan tetapi, hubungan masyarakat mempengaruhi dalam jalannya 

sistem jaminan sosial, karena sesungguhnya sistem jaminan sosial dibuat untuk  

kemaslahatan masyarakat luas bukan untuk perindividu.  

Masyarakat adalah sebuah kelompok yang saling melengkapi dengan dua 

karakter yang menonjol yaitu sebuah kelompok dimana masing-masing individu 

bisa secara leluasa melakukan berbagai kegiatan dan mencari pengalaman yang 

amat penting baginya dan kelompok itu terjalin menjadi satu dalam perasaan 

saling memiliki dan perasaan semu.
34

 Dasar-dasar prinsip Islam dalam 

kemasyarakatan dirancang berdasarkan kehendak Allah, ketaatan terhadap 

hukum-Nya, dan keterikatan pada takdir-Nya. Dalam QS. Ali „Imrán ayat 104 

yang berbunyi : 
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Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”  

(QS. Ali „Imrán (03) : 104) 

Hubungan masyarakat yang baik dengan sama-sama menjalin silaturahmi 

dalam sebuah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Swt dan menghindari perbutan 

terlarang maka sistem jaminan sosial yang telah ada akan dijalankan di 

masyarakat itu dengan baik karena melihat kemaslahatan bersama. 

4. Upaya-Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan  

a. Pengertian Miskin 

Istilah kemiskinan dalam Al-Qur‟an adalah kata al-faqr dan al-maskanah. 

Pelakunya disebut faqir atau miskin. Secara etimologis, kata faqr menunjukkan 

pada hilangnya sesuatu pada bagian tertentu termasuk di antaranya patah tulang 

belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan. Juga bisa bermakna orang 

yang membutuhkan (al-muhtaj), kehinaan, menempel ke tanah, jatuh, dan 

kematian. 

Adapun miskin dibentuk fi’il madhi (kata kerja bentuk lampau) sakana yang 

berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak, bertempat tinggal, rendah, dan hina. 

Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi 

tidak mencukupinya.  Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan perbedaan 

antara fakir dan miskin. Paling tidak ada tiga pendapat mengenai hal ini : 

1) Sesungguhnya orang yang fakir dan miskin adalah satu golongan sehingga 

definisinya sama. Ibnul „Arabi berkata : “orang yang fakir adalah yang 

tidak memiliki sesuatu apapun, begitu juga keadaanya dengan orang 

miskin. 

2) Orang miskin lebih buruk keadaanya dari pada fakir. Orang yang miskin 

adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sedangkan orang yang 
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fakir memiliki sebagian dari sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. 

Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan ulama 

lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Balad ayat 16 : 

    

Artinya : “Atau kepada Seorang miskin yang sangat fakir.” 

     (QS. Al-Balad (90) : 16)  

3) Orang yang fakir lebih buruk keadaannya dari pada orang miskin. Orang 

fakir adalah yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sedangkan orang yang 

miskin adalah orang yang memiliki sebagaian dari sesuatu yang 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang 

disampaikan oleh Al-Ashma‟i, Ahmad bin „Ubaid, ulama mazhab 

Syafi‟iah, dan Hanabilah. Ini sesuai dengan QS. Al-Kahfi ayat 79 : 

          

        

 Artinya :”Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang 

bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu, karena di 

hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. 

(QS. Al-Kahfi (18) : 79) 

b. Aspek-Aspek Kemiskinan  

Islam tidak hanya melihat kemiskianna dari sisi zhahir (yang nampak) saja 

atau yang disebut dengan miskin materi atau harta. Kemiskinan dalam Islam 

dibagi menjadi tiga kategori :
35

 

1) Aspek Maddiyah (materi). Kemiskianan aspek materi adalah 

ketidakmampuan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan dasarnya 

sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Adapun kebutuhan dasar bagi 

penyandang kemiskinan yang banyak disebutkan dalam Al-Qur‟an adalah 

kebutuhan pangan. Misal dalam QS. Al-Muddaśśir ayat 42 sampai 44 : 
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Artinya : “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?", mereka 

menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang 

mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang 

miskin”  

(QS. Al-Muddaśśir (74) : 42-44) 

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan 

manusia ke dalam neraka salah satu sebabnya ialah karena mereka tidak 

memberi makan orang miskin. Kata miskin pada ayat di atas diikuti 

dengan ungkapan perintah memberi makan. Hal ini serupa dengan ayat 

yang ada dalam QS. Al-Fajar ayat 18 : 

     

Artinya : “Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”  

    (QS. Al-Fajar (89) : 18) 

2) Aspek Ma’nawiyyah (non-materi). Kemiskinan dari aspek non materi 

adalah kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohani (termasuk 

karakter/mental). Dalam kondisi ini manusia memiliki sifat-sifat buruk dan 

tercermin dalam bentuk sifat negatif seperti rendah diri atau kehinaan, 

kehilangan gairah atau pesimis, dan perasaan tidak puas dengan apa yang 

diperoleh dan tidak memiliki sifat seperti qana’ah  dan ridha. Kemiskinan 

ini juga terkadang menimpa orang kaya dan terkadang juga menimpa 

orang miskin sehingga lebih parah dari pada kemiskinan materi. Karena, 

akidah adalah yang harus dipercayai oleh setiap muslimin sebagai unsur 

pertama dari unsur keimanannya.
36

 

3) Kemiskinan dalam arti khusus. Kemiskinan dalam arti kebutuhan manusia 

terhadap Penciptanya. Seluruh manusia pada hakikatnya adalah fuqara 
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(orang yang membutuhkan). Inilah yang disebut kekafiran yang mutlak. 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Fa thir ayat 15 : 

              

Artinya : “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah 

Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha 

Terpuji.”  

(QS. Fathir (35) : 15) 

Sesungguhnya manusia seluruhnya adalah fakir dihadapan Allah Swt, baik 

ia memiliki harta banyak atau sedikit, kuat atau lemah, punya nasab atau 

tidak. Karena Allahlah satu-satuNya Dzat yang Maha Kaya yang tidak 

membutuhkan siapapun dan apapun. 

Secara sosio ekonomis ada dua bentuk kemiskinan menurut Baswir, yaitu 

sebagai berikut :
37

 

1) Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin 

memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah 

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum 

antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan, pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi, 

dan lain-lain. 

2) Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan 

perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan 

lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada 

masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa 

lain. 

Kemiskinan, jika dilihat dari berbagai pembahasan merupakan suatu 

permasalahan yang memerlukan solusi yang baik dan tepat. Tapi, sebenarnya 

bagaimana posisi orang miskin di sisi Allah apakah utama orang kaya 

dibandingkan orang miskin, atau bahkan orang miskin yang bersabarlah yang 
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lebih mulia disisi Allah Swt dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Orang 

yang kaya di uji dengan harta yang dimilikinya sedangkan orang miskin di uji 

dengan kekurangannya tapi tetap sama-sama harus bertawakal kepada Allah Swt.  

38 

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang 

miskin bukanlah dengan berkeliling meminta-minta kepada orang lain, 

lalu ia menerima sesuap atau dua suap, atau menerima satu atau dua 

kurma."Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan 

miskin wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 'Orang yang tidak 

memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak 

diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta 

sesuatu kepada orang lain'"  

(HR. Muslim) 

 

Pendapat Iman Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa keduanya memiliki 

masing-masing dasar argumentasi dari Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Saw yang sama 

kuatnya. Sehingga para ulama ahli tahqiq tidak menguatkan salah satu di antara 

dua pendapat tersebut.
39

 Mereka memilih pendapat yang menggabungkan 

keduanya yaitu lebih utama adalah yang paling besar ketakwaanya kepada Allah 

Swt, ini berdasarkan keumuman makna firman Allah Swt dalam QS. Al- Hujurát 

ayat 3 : 

             

        

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”  

(QS. Al-Hujurát (49) : 13) 
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Sejumlah Ulama lain berkata, “Masing-masing dari keduanya tidak ada yang 

lebih utama dibandingkan dengan yang lain kecuali  dengan ketakwaan”. Maka 

yang paling kuat iman dan takwanya itulah yang paling utama.
40

 Jadi, Islam 

melihat kemiskinan seorang muslim itu adalah kemiskinan ketakwaannya kepada 

Allah Swt dengan bersyukur dan bersabar baik dalam keadaan sulit ataupun 

senang.  

c. Pemberdayaan Untuk Mengatasi Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu bantuan dari pihak lain, 

pemerintah berkewajiban kepada rakyatnya mencarikan solusi bagi permasalahan 

kemiskinan. Pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah dengan program-program 

dan kebijakan-kebijakannya. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan bermakna 

kondisi berdaya seseorang atau individu atau komunitas dibangun, dikembangkan, 

difasilitasi melalui interaksi sosial. Sebagai sebuah produk, maka kepastian 

masyarakat berdaya dalam kerangka pemberdayaan tersebut adalah kemampuan 

seseorang atau individu atau komunitas dalam melakukan kontrol di setiap 

keputusan yang ingin dicapai atau direalisasikan atau dalam melakukan perubahan 

di sebuah komunitas. 

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang 

miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, 

budaya, politik, dan lain-lain. Pemberdayaan adalah sesuatu yang tidak dapat 

hanya dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi saja. Akibat dari pandangan 

tersebut, proyek penggentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lapisan 

bawah hanya sebatas pada upaya perbaikan kondisi ekonomi (peningkatan 

pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja 

kelompok miskin kebijakan yang menekankan serangan langsung (directattack) 

terhadap penyebab kemiskinan merupakan langkah yang perlu didukung baik 

pada tingkat pemikiran akademik atau kebijkan praktik sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan lapisan miskin secara langsung terkena problem, 

pada khususnya.
41
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Pemberdayaan ditujukkan sasaran agar mampu meningkatkan kualitas 

kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam 

melaksanakan pemberdayaan khusus kepada masyarakat, perlu memegang 

prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga 

pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep 

pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan 

masyarakat sebagai berikut :
42

 

1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari 

unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. 

Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah bakat, minat, dan 

potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu 

dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan. 

2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan kebutuhan, masalah, dan potensi 

sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi 

dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan 

menumbuhkembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses 

pemberdayaan juga dituntut berorientasi pada kebutuhan dan potensi yang 

dimiliki. Biasanya seperti pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, 

aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak.  

3) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan 

pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam 

menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan. 

4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-

kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan 

kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada orang tua, 

dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu 

ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai 

modal sosial dalam pembangunan. 

5) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, 

sehingga dilakuakan secara bertahap dan berkisinambungan.   

6) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, 

bertahap, dan berkisinambungan.  

7) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah  satu aspek saja, tetapi perlu 

dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam 

masyarakat. 

8) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja 

dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas 

kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan. 

9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebisaaan untuk terus 

belajar, belajar sepanjang hayat dengan berbagai sumber yang tersedia. 

10) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. 
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11) Pemberdayaan diarakaan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu 

masyarakat seluas-luasnya. 

12) Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai 

bekal menuju kemandirian 

13) Yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliiki kemampuan atau 

potensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat 

mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. 

14) Pemberdayaan perlu melibatkan sebagai pihak yang ada dan terkait dalam 

masyarakat. Mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, 

pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak 

tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya. 
 

Upaya pemberdayaan lapisan masyarakat miskin, diperlukan model 

kebijakan pendekatan alternatif yang partisipatoris. Model kebijakan ini sangat 

berlainan dengan model kebijakan konvensional yang sering digunakan karena 

adanya sifat pemihakan ideologis dari pengguna metode tersebut kepada objek 

penelitian. Pemihakan ini diwujudkan atas munculnya rasa kesetiakawanan 

peneliti terhadap yang diteliti, sehingga harkat dan martabat subjek penelitian 

terasa diangkat.  

Mengangkat rasa percaya diri lapisan miskin dalam menghadapi struktur 

politik yang beku merupakan tujuan utama penelitian partisipatoris karena orang-

orang miskin tersebut pada akhirnya akan mampu menyuarakan kepentingannya. 

Kemampuan bersuara dalam struktur politik merupakan sebuah infrastruktur 

untuk menolong diri sendiri dari jebakan kemiskinan ekonomi dalam rangka 

meraih akses ekonomi.  

Suatu problema kemiskinan bersifat multidimensional, maka strategi 

penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata sehingga apabila 

kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan 

kemiskinan itu juga ikut selesai. Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan 

kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau 

politis. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam 

penanggulangan kemiskinan :
43

 

1) Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya 

penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan 

menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila 
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berhadapan dengan struktur sosial politis. Langkah konkretnya adalah 

meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik 

dimana orang miskin bersangkutan tinggal. Tanpa kesadaran kritis dari 

orang miskin itu sendiri, mereka tetap bersifat tidak berdaya dan 

cenderung akan menyerah pada nasibnya. 

2) Setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutus hubungan yang 

bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. 

Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, 

budaya dan politik. Artinya, biarkan kesadaran kritis mereka muncul dan 

bersamaan dengan itu biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam 

rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya. 

3) Tanamkan ras kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa 

kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari 

konstruksi sosial. Nasib mereka bukannya tidak dapat diubah, pasti dapat 

diubah namun yang mempunyai kekuatan untuk merubah hanya mereka 

sendiri. Artinya, Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan 

yang sama.  Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi 

produk masyarakat itu sendiri (the sosial construction). 

4) Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat 

miskin secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merelisasikan program 

Proyek Kawasan Terpadu (PKT) dengan perumus utama proyek itu adalah 

lapisan miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara 

pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok atau person-person strategis, 

dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi 

politik mengalami distorsi maka rumusan pembangunan hanya 

mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin. 

5) Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain 

perubahan struktural yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai budaya. 

Perubahan ini dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai 

positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, 

perubahan kebisaaan hidup, peningkatan produktivitas kerja, kualitasnya, 

dan lain-lain. 

6) Diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. 

Meskipun keempat langkah diatas dapat dipenuhi tanpa dukungan 

infrastruktur yang memadai, orang miskin tetap saja tidak akan 

memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses ke 

bidang-bidang lainnya. Dengan demikian butir-butir usulan itu seyogyanya 

dilakukan secara simultan dan terpadu. 
 

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat 

tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan 

subjek dari upaya pembangunannya sendiri.
44
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5. Dampak dari Keadaan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan 

Keluarga Sejahtera, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenanga, mental maupun fisik dalam memenuhi 

kebutuhannya.
45

  

Kemiskinan dalam Islam ada kemiskinan secara materi dan non materi 

bahkan ada kemiskinan khusus dimana kemiskinan dihadapan Tuhan. 

Kebanyakan dalam setiap pembahasan kemiskinan pasti akan diukur kemiskinan 

secara materi. Misalkan, peran ekonomi keluarga mempengaruhi terhadap 

perkembangan anak jika ekonomi keluarganya cukup atau bahkan baik dimana 

materiil yang tersedia bagi kebutuhan pertumbuhan anak semakin baik juga. Anak 

yang diberikan fasilitas untuk perkembangan pertumbuhannya baik pertumbuhan 

dari kesehatan ataupun secara akademisinya, akan tetapi tidak diimbangi atau 

diiringi dengan pemberian kasih sayang dari orang tuanya dan pengajaran akhlak 

dan akidah untuk membentuk karakter dari anak tersebut. 

Beberapa kasus kekerasan yang marak terjadi, ini merupakan efek dari 

pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak mampu lagi 

mencari nafkah melalui jalan yang benar. Ketika tak ada lagi jaminan bagi 

seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan 

pintas dapat dilakukannya. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau 

menipu. Dari sinilah sebuah kemiskinan dapat berdampak bagi kelangsungan 

hidup masyakarat.  

Tingkat putus sekolah yang tinggi dikarenakan berbagai faktor seperti 

mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi 

menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau 

dunia pendidikan yang sangat mahal. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak 
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pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi 

kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan 

menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era 

globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
46

 

Kemiskinan berdampak buruk bukan hanya bagi kehidupan individu tapi 

masyarakat luas juga. Miskin secara materi dan miskin dari sisi jiwanya, seperti 

berkeluh kesah, cemas, tidak sabar, dan tidak qana’ah. Malapetaka kemiskinan 

tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi 

pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang muslim yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta segenap keluarga, dapat berfikir 

dengan baik. Apalagi bila tetangganya hidup dengan mewah. Menurut ilmu jiwa, 

tekanan atau stres.
47

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 

2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

1. Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

 Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara 

Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya 

melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi 

pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia seutuhnya.  

Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga disebutkan bahwa 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechta Staat) dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machta Staat). Dengan demikian maka 

penggarisan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai 

konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara 

warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan 

negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga 

negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk 

dan patuh kepada hukum. 

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi 

sebagai berikut : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberikan pengertian bahwa 

Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat 

hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia. Atau dengan 

kata lain pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan. 

Sebagai suatu negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, 

maka faktor dan bidang ekonomi merupakan faktor utama dalam kehidupan 

bernegara, sehingga faktor ini diberi Bab khusus dalam UUD 1945 dalam Bab 

XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang mana disebutkan 

dalam Pasal 33 dan Pasal 34 sebagai berikut :
48

 

a. Pasal 33 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

b. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  
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Kesejahteraan sosial, yang ingin diwujudkan dalam negara Republik 

Indonesia, telah pula diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

yang berbunyi sebagai berikut : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Hal ini mewujudkan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah 

dipergunakan bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan masalah 

kemiskinan, pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit 

menegaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara´.  

Mengingat bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah 

untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945. Maka konsekuensinya negara atau Pemerintah tidak dapat 

melepaskan tanggung jawabnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. 

Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan guna mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

Hukum diharapkan mampu memfungsikan dirinya untuk mengatasi atau 

bahkan memberantas kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian masyarakat 

kita. Dalam hal ini hukum dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk 

mengadakan rekayasa sosial (a tool of sosial engineering) dalam upaya 

menanggulangi masalah kemiskinan. 

Dasar pemberdayaan yang memuat hak-hak untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C  : 

a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya. 
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2. Sekilas tentang Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan perundang-

undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh yang berwenang dan 

mengikat secara umum.
49

 Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 

dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini 

merupakan pernyataan bahwa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan 

kenegaraan dan segala sesuatunya senantiasa berdasarkan hukum. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 

tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 disebutkan bahwa tata urutan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia adalah:
50

 

a. Undang-Undang Dasar 1945  

b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Perpu)  

c. Peraturan Pemerintah  

d. Peraturan Presiden  

e. Peraturan daerah   

Pendapat Bagir Manan, bahwa definisi peraturan perundang-undangan 

secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap 

keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang 

berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 

Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu dapat berisi 

ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan suatu tatanan, 

dan karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-

undangan juga bersifat abstrak, sehingga secara singkat atau lazim disebut bahwa 

ciri-ciri dari suatu kaidah peraturan perundang-undangan adalah bersifat abstrak-

umum, maksudnya pada peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau 
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ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu, melainkan ditujukan 

pada orang banyak dan terhadap perbuatan yang abstrak.
51 

Indonesia merupakan salah satu peserta dari negara-negara berkembang 

dalam deklarasi MDGs. Ini merupakan forum kerjasama internasional yang juga 

melibatkan negara-negara maju. Penandatanganan Deklarasi Milenium Goals ini 

dalam rangka mencapai target-target pembangunan dan target pertama yang 

disepakati adalah penggentasan kemiskinan. Adapun komitmen pemerintah 

Indonesia dalam upaya menggentaskan kemiskinan setelah menjadi peserta dalam 

deklarasi MDGs melahirkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
52

 

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang 

diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan 

Pemerintah.  Peraturan  Presiden adalah hak Presiden untuk membuat peraturan 

sendiri tanpa persetujuan dari DPR. Peraturan Presiden tentang penanggulangan 

kemiskinan merupakan langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang selalu 

sulit untuk diatasi. 

Pada Tahun 2010 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari 8 Bab 

dan 27 Pasal yang membahas tentang arah kebijakan, strategi hingga 

pembentukan tim nasional dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang 

berlaku mulai 25 Febuari 2010. Dengan pergantian Presiden yang baru pada 

Tahun 2015 diikuti dengan pergantian  kabinet susunan baru, maka Peraturan 

Presiden tentang Penanggulangan Kemiskinan  inipun mengalami perubahan 

sehingga menjadi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

Adapun perubahan itu terjadi hanya pada Pasal 10 yang mencakup susunan 

keanggotaan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi : 

                                                           
51

 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 

Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1997), h.123. 
52

  Op.Cit, Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, h. 4. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah


 

58 

a. Ketua : Wakil Presiden 

b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

e. Sekretaris Eksekutif : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan 

Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden 

f. Anggota :   

1) Menteri Dalam Negeri; 

2) Menteri Agama; 

3) Menteri Keuangan; 

4) Menteri Sosial; 

5) Menteri Kesehatan; 

6) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

7) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 

8) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

9) Menteri Ketenagakerjaan; 

10) Menteri Komunikasi dan Informatika; 

11) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

12) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala     Bappenas; 

13) Menteri Kelautan dan Perikanan; 

14) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

15) Sekretaris Kabinet; 

16) Kepala Badan Pusat Statistik; 

17) Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang 

ditetapkan oleh Ketua. 

Adapun susunan tim nasional penanggulangan kemiskinan sebelum terjadi 

perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

a. Ketua : Wakil Presiden 

b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

d. Sekretaris Eksekutif : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan 

Rakyat 

e. Anggota :  

1) Menteri Dalam Negeri; 

2) Menteri Keuangan; 

3) Menteri Sosial; 

4) Menteri Kesehatan; 

5) Menteri Pendidikan Nasional; 

6) Menteri Pekerjaan Umum; 

7) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

8) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 

9) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
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10) Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan; 

11) Sekretaris Kabinet; 

12) Kepala Badan Pusat Statistik; 

13) Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang 

ditetapkan oleh Ketua. 
 

3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan 

Presiden Nomor 96 tahun 2015 

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 disebutkan pengertian 

penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi 

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin 

dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

Pasal 3 Bab III pada Bagian Kesatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan. 

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 

b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 

c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 

d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan disebutkan : 

a. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 

1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan 

untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, 

dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 

2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dan memperkuat kapasitas. 

3) Kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 

4) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk 
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memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil. 

5) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat miskin. 

b. Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang 

Melaksanakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

2) Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang 

memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Berikut akan dijelaskan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan 

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 : 

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 

Usaha-usaha pembangunan sedang giat dilakukan negara-negara 

berkembang yang berorientasi pada memperbaiki dan mengangkat hidup 

masyarakat di negara tersebut salah satunya adalah Indonesia. Berbagai cara 

dilakukan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan 

penangulangan-penanggulangan salah satunya adalah penaggulangan kemiskinan.  

Kemiskinan banyak terjadi pada masyarakat pedesaan, yang masih banyak 

tertinggal oleh tekhnologi canggih. Pembangunan pedesaan terpadu (integrated 

rural development) dewasa ini menjadi strategi pembangunan yang baru.
53

 

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang paling tinggi tingkat 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya karena memiliki fungsi pencapain 

tujuan. Fungsi pencapain tujuan dalam suatu masyarakat hal yang menyangkut 

hubungan antara masyarakat yang menyangkut tujuan-tujuan dan mobilitas 

mencapai tujuan tersebut.
54
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Strategi dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin pastinya 

terlebih dahulu harus melihat pemenuhan dari kebutuhan pokok (basic needs) 

masyarakat miskin itu sendiri. Dalam hukum ekonomi ada Hukum Ekonomi 

Sosial dimana yang berperan terutama dalam pemenuhan dasar yaitu kebutuhan 

pokok. Hukum ekonomi sosial harus bisa memainkan peranan untuk memberikan 

sumbangan berupa pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dari pembangunan 

(pertumbuhan ekonomi) guna pemerataan dan pemenuhan secara tepat. Adapun 

konsep pendekatan kebutuhan dasar adalah sebagai berikut :
55

 

1) Perangkat sasaran pertama, mencakup kebutuhan konsumsi perseorang 

(person consumption items), seperti pangan, sandang, dan pemukiman. 

2) Perangkat sasaran kedua, mencakup penyediaan jasa umum dasar (basic 

public service), seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, 

pengangkutan, dan kebudayaan. 

Disamping kedua perangkat sasaran ini, konsep kebutuhan dasar atau 

kebutuhan dasar manusiawi kadang-kadang juga digunakan untuk 

mencakup tiga sasaran lainnya, yaitu : 

3) Hak atas pekerjaan produktif dan yang memberikan imbalan yang layak 

yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penduduk setiap rumah tangga atau per orang. 

4) Prasarana yang mampu menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. 

5) Partisipasi seluruh penduduk, baik dalam pengambilan keputusan maupun 

dalam pelaksanaan proyek-proyek yang berhubungan dengan penyediaan 

barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar. 

Kebutuhan pokok yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup  dan 

menikmati kehidupannya. Dan bagi bangsa Indonesia semua itu dirangkum dalam 

suatu konsep yang mendasar yaitu kebutuhan yang adil dan makmur. 

Pengertiannya bahwa kebutuhan manusia adalah lebih kompleks dari pada sekedar 

kebutuhan pokok saja. Manusia tidak hanya membutuhkan kemakmuran serta 
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kesejahteraan melainkan juga keadilan. Menurut Dorojatun Kuntjorojakti strategi 

pembangunan memuat lima sasaran utama, yaitu :
56

 

1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, peralatan 

sederhana, dan berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh 

masyarakat bersangkutan. 

2) Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh jasa publik berupa 

pendidikan, kesehatan, air minum, pemukiman yang dilengkapi 

infrastruktur yang layak, komunikasi, dan sebagainya. 

3) Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif 

(termasuk menciptakan kerja sendiri), yang memungkinkan adanya balas 

jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

4) Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, 

suatu perdagangan untuk memperolehnya, dengan kemampuan untuk 

menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya. 

5) Menjamin adanya partisipasi massa dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan proyek. 

b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 

 Keadaan penting dalam setiap perkembangan ialah adanya keluwesan 

peradaban yaitu mudah atau tidaknya struktur masyarakat dan struktur 

perekonomian itu berubah. Dorongan kuat untuk berkembang ekonomi ialah 

kehendak untuk menjadi makmur, atau lebih makmur demi mendapat kebahagiaan 

yang lebih tinggi. Suatu masyarakat yang mempunyai keinginan terbatas artinya 

menerima apa adanya untuk keperluan dan menyisihkan uangnya untuk ditabung 

maka masyarakat tersebut akan mencapai tujuannya.
57

 Jadi peningkatan 

pendapatan seharusnya dimulai dari mengubah kebiasaan yang konsumtif 

dikurangi dan mulai membiasakan dengan menabung. 

                                                           
56

 Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 1994), h. 10. 
57

 Op.Cit, Irawan dan M.Suparmoko, h. 256. 



 

63 

Menurut Todaro, adapun sasaran pembangunan yang minimal dan pasti 

harus ada adalah sebagai berikut :
58

 

1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan 

bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, 

kesehatan dan lingkungan. 

2) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mepertinggi pendapatan 

dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian 

yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata 

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk 

meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu ataupun nasional. 

3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu 

dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan 

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, 

tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. 

Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dapat didasarkan pada ketiga 

tahapan tersebut di atas. Masyarakat miskin merupakan orang-orang yang 

memiliki keterbatasan dalam pemenuhuna kebutuhannya, dengan meningkatkan 

pendapatannya dengan cara meningkatkan kemampuannya adalah cara yang tepat 

karena perubahan dapat dilakukan dengan meningkatkat kualitas diri pada orang 

tersebut.  

c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan 

strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan. Seorang wirausaha 

secara umum mampu memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas 

ekonomi dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Usaha kecil menengah 

adalah salah satu cara memperkuat struktur perekonomian nasional. 

Sejalan dengan tren baru dalam pembangunan ekonomi, wirausaha juga 

harus mampu menghadapi kompetisi dan berinovasi, menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi, pembaharuan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan 
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kesejahteraan masyarakat setempat. Secara umum, karakteristik UMKM di 

Indonesia kebanyakan berbentuk industri mikro yang beroperasi pada level 

rumahan dengan teknologi rendah dan tenaga kerja yang berpendapatan dan 

berkemampuan rendah.
59

  

Perekonomian rakyat kecil adalah kegiatan ekonomi yang dialankan rakyat 

dalam arti kegiatan ekonomi mereka sangat terbatas dalam segi ruang lingkup 

usaha, tujuan, permodalan, dan pengelolaan usahanya. Adapun contoh 

perekonomian atau usaha rakyat kecil adalah sebagai berikut :
60

 

1) Perternakan rakyat, yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Perternakan. 

2) Nelayan dan petani kecil dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 

1985 tentang Perikanan disebutkan bahwa nelayan dan petani kecil yang 

kegiatannya bersifat merupakan mata pencharian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

3) Pertambangan rakyat, yaitu kegiatan di bidang eksploitasi sumber-sumber 

daya alam mineral secara sederhana dengan permodalan yang kecil, 

bentuk seperti pertambangan pasir, pertambangan emas rakyat, dan 

sebagainya. 

4) Transportasi rakyat seperti perusahaan angkutan kota, angkutan pedesaan 

yang melayani jasa perhubungan jalan raya, atau perusahaan jasa 

perhubungan laut berupa perusahaan pelayaran rakyat. 

5) Pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional untuk 

menyelenggarakan usaha angkutan di perairan dengan mempergunakan 

perahu layar dan/atau perahu layar bermotor dengan ukuran tertentu. 

6) Industri kerajinan, dan industri rumah tangga atau industri rakyat 

tradisional lainnya. 

Selain itu, industri UMKM dengan produk yang sama cenderung berkumpul 

di satu daerah (clustering) karena banyak kemudahan, seperti kemudahan 

distribusi barang dan pemasaran, yang didapat. Sumber modal dari UMKM 
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berasal dari kredit dari bank, dari pribadi, campuran antara keduanya, atau sumber 

kredit informal lain. Kebijakan tenaga kerja terkait erat dengan strategi 

pengembangan ekonomi dan kebijakan stabilitas sosial. Dan keberhasilan pada 

satu sisi suatu kebijakan tergantung pada keberhasilan yang lain. Unsur-unsur 

interaksi mempengaruhi keberhasilan kebijakan tenaga kerja meliputi seberapa 

baik kebijakan itu sejalan dengan seluruh strategi pengembangan ekonomi, yang 

juga harus membangun jejaring dengan layanan organisasi ekonomi dan sosial 

lain, dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi fleksibilitas 

implementasinya. 

 UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di 

tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil penting 

dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja diberbagai wilayah. Agar kebijakan 

UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah daerah harus 

melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan. 

d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 

Ketika pembuat aturan membuat peraturan yang akan dilaksanakan dalam 

masyarakat yang seharusnya diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. 

Menururt Mochtar Kusumaatmadja model hukum pembangunan ada lima prinsip 

adalah sebagai berikut :
61

 

1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan 

itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur itu dapat 

dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau 

kombinasi keduanya maka perubahan tersebut tidak boleh dengan 

menggunakan kekerasan. 

2) Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari pada 

masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana 

(bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. 
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3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban 

melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus 

bisa mengatur (membantu) dalam proses perubahan dalam masyarakat. 

4) Hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the 

living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan 

pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. 

5) Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan jika hukum 

dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus 

berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.  

Konsep hukum tersebut mencerminkan pembaruan bahwa kepastian hukum 

tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya 

ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai 

dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kebijakan 

semestinya berorientasi untuk kepentingan, kesejahteraan, pengembangan, dan 

peningkatan masyarakat. Bukan pada kepentingan politik pembuat kebijakan 

tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa faktor dan bidang ekonomi, 

kesejahteraan umum, selanjutnya menjadi bagian pokok dan penting yang 

tercantum dalam GBHN RI, tentang arah pembangunan jangka panjang yang 

dikatakan sebagai berikut :
62

 

“Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan 

yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas 

kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil, makmur berdasarkan 

pancasila. Sedangkan titik berat dalam pembangunan jangka panjang 

adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk 

mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta 

terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar 

usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan 

pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi 

bidang ekonomi.” 

Senantiasa yang menjadi harapan ialah penggarisan pokok-pokok kebijakan 

di bidang perekonomian seharusnya sesuai dengan tuntutan Undang-Undang 

Dasar ini, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia semakin didekatkan dengan 
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kesejahteraan dan kehidupan yang cerdas seperti tujuan negara dalam pembukaan 

UUD 1945. 

4. Dampak dari Penanggulangan Kemiskinan 

Kemiskinan terutama sebagai akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi 

diantara masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dan ditempuh, 

berbagai program pun telah pula ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka 

mengatasi masalah kemiskinan itu. Bahkan pemerintah juga telah membentuk 

Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, namun masalah kemiskinan masih 

tetap saja eksis dan belum menunjukkan perbaikan total terhadap tingkat 

kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat 

pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap 

barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan 

tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga 

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
63

 Adapun 

dampak baik dari program penanggulangan kemiskinan atau dari Perpres 

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : 

a. Mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam Pasal 1 Peraturan Presiden 

Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan 

disebutkan bahwa tujuan dari program penanggulangan kemiskinan 

adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.  

b. Mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam 

Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak, mendapatkan penghidupan yang layak 

dalam arti terbebas dari kemiskinan, dapat merasakan kelayakan hidup 
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dan mampu memenuhi kebutuhannya akan memenuhi hak dasar sebagai 

warga negara. 

c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita dan 

peningkatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi negara. Ketika program-program mampu mencapai sasaran 

dengan mengurangi penduduk miskin, masyarakat miskin tersebut 

berarti telah meningkat kehidupannya.  

d. Pemerataan pembangunan dan tercapainya keadilan sosial. 

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) maka kebijakan pembangunan mengutamakan 

pemerataan pembangunan dan tercapainya keadilan sosial.  Pemerataan 

pembangunan tersebut dicapai melalui delapan jalur pemerataan 

termasuk pemerataan kebutuhan pokok rakyat bayak, kesempatan 

memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, 

pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan berpartisipasi dalam 

pembangunan.
64

  

e. Penanggulangan kemiskinan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) 

memperkuat struktur perekonomian nasional. Upaya untuk 

pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga mampu berkembang menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri serta memperkuat struktur 

perekonomian nasional. Kendala yang dihadapi UKM antara lain adalah 

lemahnya akses dan memperluas pangsa pasar, lemah dalam akses 

pemupukan modal, lemah dalam akses dan pemanfaatan informasi dan 

teknologi, kurang mampu dalam pembentukan organisasi jaringan usaha. 

Mengingat penting dan strateginya ekonomi rakyat maka dalam 

pemberdayaan ekonomi rakyat perlu menumbuhkan iklim usaha yang 

kondusif, serta bersama-sama masyarakat dan dunia usaha melakukan 

pembinaan dan pengembangan.
65
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