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BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG EKONOMI KERAKYATAN DAN PROGRAM DAYA

A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubaryo, dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem

Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa

ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk

kemakmuran rakyat kecil.1

Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya

yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang

harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek,

yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi

rakyat.2

Sedangkan menurut A. Simarmata Istilah demokrasi ekonomi yang secara

tegas terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi

kerakyatan. Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan

yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta

dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu

1Mubaryo, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan,

(Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Cet.Ke-1, h.81
2 Zulkarnain, Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan

Penduduk Miskin), (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2006), Cet Ke-1, h. 98
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pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam

kegiatan produksi.3

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan

yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil,

yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan

ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil.

Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem

pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (participatory

development).

Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi

rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam

pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi

yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan.

Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau

sistem ekonomi kerakyatan.4

Sedangkan menurut Salim siagian, dalam majalah usahawan No. 02 Th

XXX Februari 2001 menyatakan, bahwa ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan

ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal

3 A. Simarmata, Reformasi Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,

1998), Cet. Ke-1, h. 117
4 A.Z. Fachri Yasin, dkk, Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi

Kerakyatan, (Pekanbaru : Unri Press, 2002). h.2-3
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bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara

rata-rata. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa ekonomi rakyat

(perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (people’s economy is indigeneous

economy), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas

masyarakat (external economy). Dengan demikian, yang dimaksud dengan

ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok

masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat

pada kelompok masyarakat.5

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang

mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang

berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada

ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta

berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan

kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

B. Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan

prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan.

Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

5 Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), h.9-10
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1. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah

penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem

ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai

konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja.

Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam

rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisifasinya secara aktif dalam

berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan

lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak

harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan

perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama

pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya

melalui langkah-langkah yang ramah pasar.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil,

menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil,

merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi

kerakyatan.. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai

keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya

dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatnya akses yang terbuka.

Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada pendudukan

miskin, antara lain dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan

kesehatan dengan biaya yang terjangkau.
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Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk

memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta

peningkatan permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-

langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas

disertai dengan pengawasan yang efektif.

2. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar.

Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya mnciptakan pasar yang

kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya

hubungan kemitraan antar usaha besar  dan UKM harus berdasarkan kompetensi

bukan belas kasihan.

Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilaku-

perilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh

masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangkan dengan sistem perpajakan

progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya

tinggi.

3. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya

menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat

pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis,

daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakanglainnya harus menjadi

prioritas.
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Hal ini dilakukan antara lain, dengan meningkatkan pembangunan

prasarana pedesaan adalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa

sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

4. Pemanfatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti

hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil,

transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat,

termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup.6

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu

mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem

ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan

suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya

saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

1. Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersam berdasarkan atas azas

kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN

dan BUMS, BUMD.

2. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan

keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang

6 Soeharto Prawiro Kusumo, Ekonomi Rakyat : Konsep Kebijakan dan Strategi,

(Yogyakarta : BPFE,tth), h. 4
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yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen,

pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama

dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.

3. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku

ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selam ini

pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi teryata

itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada

pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir

masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat

berbeda pada posisi miskin dan melarat.

4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi

antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27

ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/individu merupakan

hal yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak

boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga kepentingan

masyarakat negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang

produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.
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5. Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus

saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan

usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

Kerja sama ini bisa menghimpun para pelaku ekonomi baik produsen,

konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah ataupun

kecil. Dengan dukungan informasi dan pembiayaan yang cukup maka UKM

akan mampu bangkit dari keterbelakangan.

D. Langkah-Langkah Dalam Mengembangkan Ekonomi kerakyatan

Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam

merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut

terlaksana dengan baik yaitu :

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha

kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan

usahanya.

2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui

program pendamping.

3. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat

mengembangkan usaha
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4. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses

pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, Pasar, informasi

pasar, maupun penerapan teknologi. 7

Sedangkan menurut Mubyarto (1997), upaya mengembangkan ekonomi

rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : Pertama, menciptakan suasana atau

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya,

setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

Kedua, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu.

Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan

atau (aufklarung), peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya

kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Ketiga, melindungi

rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta

mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.8

Pada prinsipnya, pemberdayaan ekonomi rakyat memerlukan beberapa hal

dalam pelaksanaannya, meliputi : pertama, komitmen politik pemerintah

daerah dalam bentuk kebijakan secara konsisten dan dapat dioperasionalkan

di lapangan. Kedua, mengikutsertakan petani, usaha kecil, dan koperasi

dalam semua aspek pembangunan pertanian dengan pendekatan partisipatif.

7Zulkarnain, op.cit h. 14
8 Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil

Menengah, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001), h.97
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Ketiga, kesediaan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah

dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

pihak swasta dan lainnya dalam kegiataan pembinaan dan pelatihan untuk

mendukung pembangunan ekonomi rakyat. Keempat, memberikan bantuan

permodalan kepada petani, usaha kecil, dan koperasi dalam bentuk kredit, dana

bergulir serta bantuan lainnya yang tidak memberatkan. Dan kelima, koordinasi

yang baik antara instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengembangan

ekonomi petani, usaha kecil dan koperasi.

Berbagai pemikiran yang berkembang perlu disikapi dengan bijaksana dan

diformulasikan kedalam suatu bentuk kebijakan dan program strategis yang

dapat dioperasionalkan dengan tepat dan baik. Penetapan kebijakan dan

pelaksanaan program harus dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan

serta masukan dalam bentuk pemikiran harus terus diakomodir sehingga tujuan

untuk menghasilkan pelaku ekonomi rakyat yang kuat dan tangguh dapat

direalisasikan dengan baik.9

E. Aspek-Aspek Yang Di Pertimbangkan Dalam Mempersiapkan Model

Ekonomi Kerakyatan

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan

model ekonomi kerakyatan yaitu :

1. Aspek pembinaan

Merupakan pembinaan baik Sumber Daya Manusia, manajemen usaha,

pasar dan informasi pasar, dan teknologi.

9 A.Z. Fachri Yasin, dkk, op.cit. h. ix
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2. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan

BUMS dalam bentuk Communuty Development (CD) sebagai tangung jawab

sosial untuk memajukan kehidupan UKM.

3. Aspek Kemitraan

Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerja

sama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan

yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling

ketergantungan.

4. Aspek Yurudis Formal

Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi

dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.10

F. Hal-Hal Yang Harus Di Perhatikan Pada Sistem Ekonomi Saat Ini Yang

Akan Diarahkan Pada Ekonomi Kerakyatan

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada sistem ekonomi sekarang ini

yang akan di arahkan pada ekonomi kerakyatan yaitu :

1. Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas

masyarakat setempat.

2. Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai

dengna keahlian mayoritas masyarakat setempat.

3. Perhatikan ciri khas atau karakteristik daerah, dengan meningkatkan nilai

(value) dari potensi yang ada.

10 Zulkarnain, op. cit. h. 98



34

4. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya

ekonomi rakyat melalui perbaikan infastruktur atau fasilitas apapun agar

ekonomi rakyat tumbuh.

5. Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal/UMKM dengan

pemberdayaan pembentukan koperasi produktif.11

G. Ekonomi Kerakyatan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Al-Qur’an dan As-Sunnah berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk

umum. Kedua sumber ini memuat tentang zakat, kewajiban untuk berusaha

dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan dan

kecurangan dan lain-lain. Ini semua merupakan prinsip-prinsip dasar yang

harus dipegang dan dihindari dalam aktivitas ekonomi.

Secara luas ajaran yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam

masalah ekonomi, sesungguhnya dapat dipahami, karena persoalan ekonomi

merupakan hal yang rentan terhadap perubahan. Perubahan tersebut

dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang ditengah-tengah

masyarakat, dapat mempengaruhi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang

berlaku.

Keadaan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi membuat kegiatan ekonomi mengalami berbagai bentuk kreasi-

kreasi baru. Seperti halnya bentuk dan kegiatan ekonomi yang pada

sebelumnya belum ada dan sekarang berkembang sebagai usaha yang

dilakukan oleh masyarakat.

11 Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM Dan Industri, (Bandung : Alfabeta,

2009), Cet. Ke-2, h. 66
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Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini

akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi

baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak

bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi

lebih disebabkan karena persoalan mu’amalah, ekonomi menurut ahli ushul fiqih

termasuk persoalan-persoalan ta’qquliyat (yang bisa dinalar manusia) atau

ma’qulat al-ma’na (yang bisa dimasuki logika). Maksudnya adalah bahwa

persoalan-persoalan ekonomi yang sangat diperhatikan hakikat yang terkandung

dalam satu kegiatan (bentuk) aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju.

Berkaitan dengan hal ini para ulama menetapkan kaidah fiqh yang berbunyi :

با نيفي العقود للمعا ني والمقا صدالا لفا ظ والمالعبرة

Artinya : “ Yang menjadi ukuran dalam setiap transaksi (substansi) makna (yang
dikandungnya) dan tujuan-tujuannya bukan pada lafat dan bentuk
formalnya”12

Di samping kaidah di atas para ulama juga telah membuat kaidah guna

menjawab persoalan baru yang muncul di antaranya yang Artinya “Berubah dan

berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat

dan adat kebiasaan”13 Dari kedua kaedah di atas dapat dipahami bahwa terjadinya

perubahan situasi dan suasana akan mengakibatkan timbul perubahan-perubahan

dalam suatu persoalan. Boleh jadi sesuatu yang ada disuatu daerah termasuk hal

12 Satria Efendi M.Zein, Wawasan Al-qur’an tentang hubungan manusia dan alam sekitar
“Makalah” disampaikan pada kongres Nasional Al-Qur’an Kerja sama ICMI dan UIR pekanbaru
1994. Dan lihat Nasrun Harun, Asuransi Menurut Hukum Islam, (Padang:  IAIN IB Press, 1999),
h.131

13 Rustam Efendi, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: UIR Press, 2006 ), h.131
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yang dilarang akan tetapi sebaliknya mungkin di daerah lain dibolehkan. Kondisi

ini sangat tergantung kepada kemaslahatan yang ingin dicapai.

Oleh sebab itu Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara’

dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia

dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya(dharuriyyah) dan

memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap

(tahsiniyyah).14Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah.

Jika aktivitas ekonomi itu menimbulkan kemudharatan bagi manusia maka hal

itu menjadi batal.

Sebagai suatu sistem yang khas Indonesia demokrasi ekonomi tentu akan

berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang ditempat lain. Berbagai

bentuk kegiatan ekonomi sudah barang tentu dipengaruhi oleh perubahan sosial

kemasyarakatan serta ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai

tiga macam wacana tersebut adalah, demokrasi ekonomi (ekonomi Kerakyatan),

ekonomi pancasila dan ekonomi Islam. Bagaimana hubungan ketiga sistem

ekonomi tersebut, apakah bisa dikatakan saling berhubungan, kesamaan atau

justru ada perbedaan diantara ketiganya.

Banyak pakar yang berbicara tentang ketiga sistem tersebut. Dawam

Raharjo misalnya mengatakan bahwa pembicaraan mengenai ekonomi Islam di

indonesia semestinya dilakukan dalam kerangka pembicaraan tentang ekonomi

14 Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,

(Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 61
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pancasila. Jika tidak orang akan mempertentangkan antara keduanya dengan

motif politik.

Menurut Dawam raharjo kedua konsep tersebut masih berada dalam

dataran pembentukan (formative stage). Namun secara substantif ekonomi islam

jauh lebih berkembang dibandingkan dengan ekonomi pancasila yang belum

diterima oleh masyarakat karena konsepnya belum begitu jelas.15 Lebih lanjut

menurut Dawam Raharjo, antara ekonomi pancasila dengan demokrasi ekonomi

(ekonomi kerakyatan) terdapat kesamaan dimana keduanya mengacu kepada

kata-kata dan penjelasan pasal 33 UUD 1945.16

Ekonomi Pancasila menurut M. Dawam Raharjo, sesuai dengan ekonomi

islam yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Ia mengatakan bagi kaum

muslimin di Indonesia, ekonomi pancasila adalah ekonomi Islam dalam konteks

Indonesia.17 Dan pendapat diatas diperkuat lagi oleh Kuntowijoyo, mengapa

sebuah sistem ekonomi yang lahir abad ke-7 (ekonomi Islam) bisa sama dengan

sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-20 (Ekonomi Pancasila).18

Sedangkan Konsep ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang

menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk

menciptakan kesejahteraan rakyat. Bukan membangun kesenjangan dahulu,

15 M. Dawan Raharjo, Etika Politik Ekonomi : Elemen-Elemen Strategis Pembangunan

Masyarakat Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), h.107
16 M. Dawam Raharjo, Demokrasi Ekonomi Dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam Kumala

Hadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) ,

h.245
17 M. Dawam Raharjo, Ekonomi Islam, Op.cit. h. 136
18 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung : Mizan, 1997), h.142
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kemudian baru pemerataan. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa

dalam Surat An-Nahl: ayat 71dapat dijadikan sebagai salah satu dasar

membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut yang

berbunyi:










Artinya : “ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain
dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu)
tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang
mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka
mengapa mereka mengingkari nikmat Allah” (Q.S. An-Nahl: 71)

Selain Ayat di atas yang menjadi dasar dari konsep ekonomi kerakyatan, akan

tetapi juga terdapat pada Surat Al-Hadid : ayat 7 yang berbunyi :








Artinya : “ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang
besar.” (Q.S. Al-Hadiid : 7)

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan

mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Kepemilikan mutlak ada di tangan Allah SWT.

Untuk membangun tatanan ekonomi seperti itu, Islam menawarkan dua azas

yaitu:

1. Tasyri’, yaitu kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya syarat-syarat

minimal untuk tumbuh dan berkembang ditengah-tengah persaingan global.
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Artinya tasyri’ meniscayakan campur tangan negara, pada tingkat tertentu,

agar persaingan berlangsung sehat.

2. Taujih, yaitu ajaran tentang kemuliaan, keluhuran, dan keshalehan sosial

untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Dua pendapat di atas mencerminkan bahwa konsep demokrasi

ekonomi/ekonomi kerakyatan yang diterapkan di indonesia adalah manifestasi

dari ekonomi Islam. Apakah peryataan seperti ini dapat diterima atau ditolak.

Namun terlalu dini untuk mensejajarkan kedua konsep demokrasi ekonomi

dengan ekonomi Islam. Sebab perkembangan antara keduanya sangat ditentukan

oleh para pelaku ekonomi, pengambil kebijakan (pemerintah) serta berfungsinya

suatu lembaga-lembaga ekonomi yang ada saat ini.

Oleh karena itu untuk memahami konsep dari sistem ekonomi, seseorang

harus mengetahui komponen-komponen yang telah membentuk sistemik nilai

sistem ekonomi itu sendiri. Menurut Ahmad M. Saefuddin ada tiga komponen

penting yang menyusun eksistensinya suatu sistem ekonomi, yaitu : (1) filsafat

sistem, (2) nilai dasar sistem, dan (3) nilai-nilai instrumental sistem.

Di dalam komponen filsafat sistem, yang dibicarakan adalah hal-hal yang

menjadi prinsip dasar (almabadi’u al asasiyyatu) dari sistem dengan berdasarkan

kepada suatu donkrit kehidupan yang menyangkut hubungan antara allh, manusia

dan alam. Dari donkrit kehidupan dan atau filsafat sistem inilah kemudian

menurut Ahmad M. Saefuddin” diturunkan nilai-nilai dasar sistem yang akan

membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku dari sistem dan kemudian

diturunkan nilai-nilai instrumental sistem sebagai perangkat peraturan permainan
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yang akan menjamin pelaksanakannya atau yang menggerakkan sistem itu

bekerja.

Lalu bagaimanakah dengan sistem, filsafat, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai

instrumental dari ekonomi islam?.19 Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi

berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga

saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian, sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.20 Jadi, dapat

kita ambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi

yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam. Sumber dari keseluruhan nilai

tersebut adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi

Islam merupakan bagian intergral dari keseluruhan ajaran islam dan komprehensif

dan telah dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana

yang tertuang dalam Al-Qur’an pada Q.S..Al-maidah ayat 3.

Sedangkan untuk filsafat sistem ekonomi islam alam semesta, berupa langit,

bumi serta semua sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang

dikuasai oleh manusia adalah milik Allah SWT, karena Dia-lah yang menciptakan

dan mengkaruniakannya itu semua kepada seluruh umat manusia.21

Dan nilai-nilai dasar ekonomi islam di antaranya adalah :

19 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Buku

Kompas,2010), h.10
20 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana,

2007), Ed.1. Cet.Ke-2, h. 15
21 Anwar Abbas, Op. Cit, h.11
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a. Nilai dasar kepemilikan

Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan

yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah

SWT. sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah: 107 yang

berbunyi :







Artinya :“ Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah
kepunyaan Allah. Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung
maupun seorang penolong.” (Q.S. Al-Baqarah:107)

b. Nilai Dasar Keadilan

Setiap orang dalam Islam dituntut untuk menegakkan keadilan dan

menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak

kepada para pemilikinya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya.

Ini artinya dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut

untuk menjauhi semua praktik kedzaliman baik dalam mendapatkan maupun

dalam mengelola harta atau kekayaanya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam

surat Al-maidah ayat 8 yang berbunyi :













Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
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adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S.Al-Maidah: 8)

c. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-

sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap

orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi

sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain

mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan

seperti dijelaskan dalam Al-qur’an pada surat Al-hujaraat: 10 yang berbunyi :






Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah
supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujaraat: 10)

Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu

dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan

berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu

yang akan merusak dirinya sendiri atau orang lain (la dharara wala dhirara).22

Ketiga nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam tersebut diatas yaitu :

kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi,

keseimbangan dan keadilan merupakan pangkal nilai-nilai Instrumental sistem

ekonomi Islam. Dan untuk bisa terlaksanakannya cita-cita dan kondisi seperti di

22 Ibid, h.12
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atas Islam telah meletakkan beberapa kebijakan (nilai-nilai Instrumental) yang

merupakan alat atau wahana yang diperlukan oleh sistem dalam menghadapi

tantangan atau rintangan yang akan dihadapi termasuk bagi tercapainya tujuan dan

tegaknya nilai-nilai dasar yang ada.

Didalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, lima nilai-nilai

instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh

pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi

umumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban membayar zakat

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan ataupun penghasilan

lebih yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar

zakat, karena dalam pandangan Islam bahwa setiap harta yang dimiliki

seseorang dan didalamnya itu terdapat hak orang lain. Oleh karena itu yang

bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya. Dan

hal itu juga diperjelas dalam Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah: ayat 43 dan

Surat At-Taubah: ayat 61.

2. Jaminan sosial

Artinya Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas

hidup yang minimum (basic needs) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini

terlihat dengan banyaknya ayat Al Qur’an yang menyuruh manusia untuk

memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-

orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
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Dan diantara Ayat Al-qur’an yang menyuruh untuk memperhatikan dan

membantu orang yang sedang kesulitan adalah Surat Al-Baqarah : ayat 273,

Surat At-Taubah : ayat 9 dan ayat 60. Dan disamping dari itu melalui perintah

menunaikan zakat ini, Islam juga mendorong orang-orang untuk berinfaq dan

bersedekah. Hal ini semua jelas akan sangat mendukung bagi terpenuhinya

kebutuhan pokok masyarakat.

3. Pelarangan riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek

kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu

praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijauhi

dan dihindarkan. Seperti yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah: ayat 275 yang

berbunyi :





Artinya: “ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”.(Q.S.Al-Baqarah: 275)

4. Kerja sama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam

bidang ekonomi. Ini terlhat sekali dari sekian banyak ayat Al-Qur’an yang

menyuruh dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong

dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan

permusuhan. Hal itu terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah

ayat: 2 yang berbunyi:
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Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran ”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Kerja sama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah dan

atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktivitas ditengah-

tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan

sosial, melindungi kepentingan ekonomi lemah.

5. Peran negara

Islam menghormati mekanisme pasar,tetapi juga sekaligus memberikan

peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan

mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari

berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar

seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat

mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi

yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah : ayat 112 :













Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang
memuji (Allah), yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang
menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang
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memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang
mukmin itu.”(Q.S. At-Taubah:112)23

Peranan negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat

menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi islam. Peranan itu

diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau

distribusi sumber daya dan dana, pemerataan dan pendapatan dan kekayaan serta

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di

dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia,

maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur’an dan As-

Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan.

Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama

yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas

perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al-

Qur’an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah.24

Selanjutnya, Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa “prinsip-prinsip

ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebgai

sebuah bangunan sebagaimana divisualisasikan oleh adiwarman”. Ekonomi

kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu memiliki prinsip-prinsip

dasar. Apakah prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip yang dimiliki

ekonomi Islam? Berikut ini akan dilihat keterkaitan antara keduanya :

23Anwar Abbas, Op.cit, h.13-14
24 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Kencana, 2008),

Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, h.3
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1. Prinsip Kekeluargaan atau kerja sama

Demokrasi ekonomi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong

royong. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagi usaha bersama berdasarkan

atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan ini dapat dilihat dalam koperasi

yang ada..

Namun kekeluargaan bukan hanya milik koperasi tapi juga badan usaha

lainnya. Dengan prinsip ini diharapkan kepada pelaku ekonomi terciptanya rasa

kebersamaan yang tinggi, sehingga akan terhindar dari sifat individual karena

didorong oleh rasa kebersamaan tersebut.

Azas kekeluargaan harus sejalan dengan prinsip jaringan atau kerja sama.

Jika prinsip kekeluargaan lebih banyak di arahkan kedalam suatu badan usaha

maka kerja sama lebih banyak berorientasi keluar yaitu bagaimana

mewujudkan kerja sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Dengan demikian di harapkan para pelaku ekonomi kecil menengah dapat

menjalin hubungan dengan pelaku usaha besar dan para konglomerat.

Prinsip kekeluargaan ini jika dihubungkan dengan prinsip ekonomi Islam

ditemukan titik persamaan dengan prinsip tolong menolong. Islam sangat

menganjurkan manusia bersikap saling tolong menolong, hal ini dipertegas dalam

Al-Qur’an pada surat Al- Maidah : ayat 2 yaitu :
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Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah : 2)

Di samping ayat di atas Al-Qur’an juga menegaskan bahwa sesama muslim

adalah bersaudara sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Hujarat ayat 10 yang

berbunyi:









Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah
supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al-Hujarat : 10)

Sekalipun ayat diatas menyatakan persaudaraan sesama muslim bukan

berarti suatu larangan untuk menjalin kerja sama dengan non muslim. Dalam

lapangan ekonomi umat Islam dibolehkan untuk bekerja sama dengan non

muslim. Hal ini juga pernah dipraktekkan Nabi menjalin kerja sama dengan non

muslim.

2. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan harus diiringi

dengan prinsip keadilan. Dengan prinsip ini akan tercipta kepedulian terhadap

yang lemah. Prinsip keadilan ekonomi tersebut agar seluruh potensi bangsa
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merasa memiliki hak yang sama untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa

membedakan suku, agama dan gender, satu dengan yang lain.

Semua potensi bangsa memiliki hak yang sama dalam rangka

meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan

hidup. Hal ini senada dengan diatas, Baqir Al-Shadr mengemukakan bahwa

ekonomi Islam adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dari

titik pandang tertentu tentang keadilan. Artinya, ekonomi Islam dalam sebuah

sistem ekonomi yang mengedepankan azas keadilan, dimana keuntungan dan

kesejahteraan untuk sesama menjadi tujuan utamannya.25

Prinsip ini sejalan denga prinsip keadilan ekonomi yang diperjuangkan

Islam. Keadilan dalam Islam memandang sama setiap manusia sebagai

makhluk ciptaan Allah SWT. Tapi bukan berarti sama dalam Islam prinsip ini

dapat diusahakan melalui pelaksanaan zakat. Harta yang dimiliki bukan mutlak

milik seseorang akan tetapi merupakan titipan dari Allah Swt.

Didalam harta tersebut diyakini ada tersimpan hak orang lain yang mesti

dikeluarkan melalui zakat. Melalui zakat ini maka pemerataan pendapatan akan

tercapai, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hasyar ayat: 7 yang

berbunyi :













25 Muhammad Baqir Al-Shadr, Islam and School of Economic. terj. M. hashem, (Jakarta:
pustaka zahra ), h.140



50






Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan
Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(Q.S.Al-Hasyar: 7 )

3. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Prinsip

tauhid ini yang membedakan antara sistem ekonomi islam dengan sistem

ekonomi kapitalis maupun sosialis. Prinsip tauhid berarti adanya pengakuan

bahwa aktivitas ekonomi selalu berada dalam pengawasan Allah Swt dan

diyakini bahwa Allah Swt adalah pemilik semua sumber daya yang ada.

Artinya semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt

manusia tidak berhak memiliki namun berhak untuk melestarikan dan

memanfaatkannya. Ini semua mempunyai konsekuensi bahwa semua manusia

memiliki hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkannya. Dalam

demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan, prinsip tauhid bisa di dasarkan pada

sila pertama dari pancasila yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini berlaku umum, bukan hanya

umat islam. Akan tetapi sila dalam pancasila ini dimaknai dengan tauhid. Jika

dianalisa maka ruh dari demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan dengan

ekonomi Islam memiliki kesamaan prinsip.
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H. Program Daya

Bagi masyarakat menerima peran dan posisi yang demikian ideal dibidang

kepemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan sederhana. posisi sebagai

mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan

di segala segi, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan

pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkat kapasitas organisasi

pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaran

pembangunan. Sebelumnya perlu ditelesuri terlebih dahulu apa yang dimaksud

dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris “empowerment”

yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekadar

“daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna

“mampu” , tetapi juga “mempunyai kuasa”.26

Sedangkan secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya”

yang berarti kekuatan atau kemampuan. bertolak dari pengertian tersebut, maka

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses

untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian

26Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan

Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Elex Media

Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), h. 1
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daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang

kurang atau belum berdaya.27

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari penberdayaan itu

sendiri adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk

mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif,

kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.28

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan

dan potensi yang dimiliki oleh suatu mayarakat sehingga mereka dapat

mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk

bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar

masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan

mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority,

pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama

meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan

otorotas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Disisi lain pemaknaan

27 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta:

Penerbit Gava Media, 2004), Ed.1, Cet Ke-1, h.77
28 HAW.Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, (Jakarta : PT.Raja Grafindo

Persada, 2007), Cet. Ke-1, h.77
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pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta

memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.29

1. Pengertian Program Daya

Program Daya mulai dibentuk pada tahun 2011, Bank BTPN (bank

tabungan pensiunan nasional) membuat suatu program yaitu Daya. Program Daya

adalah program untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat

secara terukur dan berkelanjutan.30 Adapun peraturan tentang pelaksanaan

Program Daya ini adalah Surat keputusan No.414.2/2634/PMD tanggal 29

desember 2010 petunjuk pelaksanaan Program Daya.31

2. Tujuan Program Daya

Adapun tujuan dari Program Daya yaitu :

a. Untuk membangun kapasitas nasabah secara berkelanjutan.

b. Untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama

para pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM).

3. Pilar-Pilar Program Daya

Adapun pilar (dasar) utama Program “Daya” terdiri dari program dan

kegiatan dengan fokus dalam bidang: Kesehatan, Pengembangan Usaha, dan

Komunitas. Adapun tiga pilar (dasar) utama “Daya” yaitu:

29 Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto , Op.cit, h. 77
30 Dokumentasi Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat
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a. Sehat Sejahtera

Seperti yang kita semua ketahui, agar seseorang dapat berkontribusi positif

kepada lingkungannya, dan agar ia bisa tetap produktif, aspek kesehatan

haruslah menjadi salah satu perhatian utama. Terlebih lagi bagi nasabah

pensiunan Bank BTPN yang mulai menghadapi berbagai masalah penuaan,

serta nasabah yang kurang mendapatkan informasi mengenai praktek

kebersihan dasar, dan cara untuk menekan angka kematian anak.

Untuk itu Bank BTPN bekerja sama dengan mitranya, yakni asosiasi

dokter dan perusahaan farmasi, untuk membangun klinik kesehatan di kantor

cabang Bank BTPN. Secara rutin PT BTPN Tbk menyediakan layanan

kesehatan dan pengobatan dasar secara gratis, penyuluhan, dan bimbingan

kesehatan untuk tujuan promotif dan preventif.

b. Tumbuh Usaha

Akses pendanaan hanya satu dari banyak komponen penting bagi

pengusaha mikro dan kecil menengah untuk menciptakan pertumbuhan bisnis

yang berkelanjutan. Melalui pelatihan praktis keterampilan wirausaha, Bank

BTPN memberikan berbagai informasi tentang cara memulai usaha,

menumbuhkan dan mengembangkan usaha, serta ekspansi usaha.

Tumbuh Usaha juga menawarkan peluang Micro-Business Franchise

kepada masyarakat, dan membantu upaya pemasaran usaha melalui pusat

informasi usaha.
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c. Tumbuh Komunitas

Melalui Daya Tumbuh Komunitas, Bank BTPN memberikan berbagai

pelatihan praktis yang dapat mereka terapkan untuk mengembangkan bisnis

dan perekonomiannya secara berkelanjutan.


