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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA

A. Usaha dalam Islam

1. Pengertian Usaha

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah

kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai

sesuatu maksud.1 Sedangkan didalam UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam

bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan

memperoleh keuntungan atau laba.2 Yusuf Qardhawi3 mengemukakan, usaha

yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan

manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah

kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk

pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari defenisi diatas jelas bahwa kita

dituntut untuk berusaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi

kebutuhan dalam kehidupan ini.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu

usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di

dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan.

1 Rizky Maulana dan Putri Amelia, OP.cit, h.423
2Ismail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta:Kencana,

2006), h.27
3 Yusuf Qardhawi, Ibid, h.104
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Menurut Muhammad bin Hasan al-Syaibaini dalam kitab nya al-iktisab fi al-rizq

al-mustahab seperti dikutip Adiwaraman A Karim, bahwa kerja dan berusaha

merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting

dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan

karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.4 Bekerja dan berusaha

sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-

masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh ummatnya

untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.5

Banyak ayat al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk

bekerja dan usaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.6 Islam

memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala

apabila dilakukan dengan iklas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri

kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab

kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari

hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.7

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial.

Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan

keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosila adalah membrantas kemiskinan

4 Adiwaraman A Karim, Op.cit, h.258
5 Ruqiyah Waris Masqood, Harta dalam Islam, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003),

h.66
6 Husein Syahatah, Op.cit, h.62
7 Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syari’ah, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),

h.29
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masyarakat, pembrantasan kelaparan dan kemelaratan.8 Individu-individu harus

mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan

hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt, kewirausahaan, kerja keras,

berani mengambil resiko, manajemen ini harus dimiliki oleh seseorang dalam

memenuhi kebutuhan hidup.9

Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah Swt

mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat. Namun

ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil

usahanya sendiri.10 kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt :











Artinya:“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS.Al-an’am (6) : 165)








8 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PREES, 2007), h.6
9M. Said, Op.cit, h.8
10 Muhandis Natadiwirja, Etika Bisnis Islami, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.7
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Artinya:“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah
di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan
Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al-
Mulk (67): 15)














Artinya:“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”
(QS.Luqman (31): 20)




Artinya:“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.:(QS.Adz-Dzariyat (51):56)

Dari beberapa ayat diatas, dapat dirangkaikan sebuah urutan pemahaman

yang berisi bebarapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu

peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada dilangit dan

bumi. Menurut Syafi’I Antonio,11 secara umum tugas kekhalifahan manusia

adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan,

serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut,

11 Muhammad Syafi’I Antonio, Op cit, h.7
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Allah Swt memberikan menusia dan anugerah utama, yaitu sistem kehidupan atau

manhaj al-hayah dan sarana kehidupan atau wasilah al-hayah guna mewujudkan

kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah

kepadanya.

2. prinsip-prinsip usaha dalam islam

a. Prinsip tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah

kita kepada Allah Swt, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam

kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti

mengesakan, yaitu mengesakan Allah Swt. Tauhid adalah prinsip umum

hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah

suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam

kalimat la ilaha illallah (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip Akhmad

Mujadhidin12 bahwa “Al-Tauhid” marupakan upaya mensucikan Allah

dari persamaan dengan mahluk (al-Syirk). Berdasarkan pronsip ini,maka

pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti

penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai

manifestasi pengakuan atas ke-Maha esanya-Nya dan manifestasi

kesykuran kepadanya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani

12 Akhmad Mujadhidin, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.2
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untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk

mencari tujuan dan ridho-Nya.

b. Prinsip keadilan (al,adl)

Keadailan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan

kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha

untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupaka “nafas” dalam

menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, kaerna itu harta jangan hanya

beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang

membutuhkan.13

c. Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong)

Prinsip ta’awun berarti bantu membatu antara sesama anggota

masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid,

terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada

Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong

menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk

berkarya dan berusaha memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil

dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat,bersedekah.

Sebagai firman Allah Swt:




13http://www.blogspot.com Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam, di akses pada
tanggal 20 mei 2014
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Artinya:“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, datn jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah
(5):2)

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan

usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang

halal, memakan makan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal

pula.14 Sebagai disyrat kan dalam Al-qur’an:










Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.” (QS.Al-baqarah (2)168)

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan

halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah

dilarang, karena pada akhirnya dapat mebinasakan suatu bangsa. Pada

14 Muhandis Natadiwirya, Op.cit, h.52
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tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban

pertimbangan moral.15 Sebagai firman Allah Swt yang berbunyi:













Arinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.An-Nisa’ (4):29)

e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk

keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah,

karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah

tangganya.16 Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan

berusaha itu hendaknya sesuiai dengan batas-batas kemampuan manusia,

sebagaimana firman Allah:




15Muhandis Natadiwirya, Op.cit. h.53
16 Husein Syahata, Op.cit, h.67
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,,,,,

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya.” (QS.Al-baqarah (2):286)

3. Tujuan usaha dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syari’at, seorang muslim diminta untuk

bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama

adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal,

mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar

berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga

kategori, yaitu kategori daruriyat (primer), bajiyat (sekunder), dan

kamaliyat (tersier-pelengkap). Dalam terminologi Islam “daruriyat”

adalah kebutuhan kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena

merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis

bagi kehidupan manusia.17 Oleh karena itu fardhu ’ain bagi setiap muslim

berusaha memamfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. tidak terpenuhi

17 M.Said, Op.cit, h.75
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kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi

manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat

mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam

adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas

kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus:

menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan

diyah murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk

menumbus pemenuhan).18

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga

sejahtera. Islam mensyari’atkan seluruh manusia untuk berusaha dan

bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-

masing.19

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha

sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi.

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari’ah yang

ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-qur’an serta diperhatikan oleh

para ulama. Diantara merka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang

18 Yusuf Qardawi, Op.cit, h.10
19Ibid.
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menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga

kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan

ada.

1) Memakmurkan bumi, sebagai tertera di dalam Al-qur’an surat Hud

ayat 61: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadi

kamu pemakmurnya”. Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia

untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

2) Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-

dzariyat ayat 56: “Dan Aku tidak menciptkan jin dan manusia

melainkan supaya mereka menyembah Ku”.

3) Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah surat al-A’raf ayat 129:

”Dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi-Nya”, maka Allah

akan melihat bagaimana perbuatanmu”.20

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk

bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat

dimamfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga

meskipun tidak satupun dari makhluk Allah,termasuk hewan, dapat

memamfaatkanya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha

dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.21

20Ibid, h.111
21Ibid.
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B. factor-faktor dalam usaha /produksi

Di kalangan para ekonomi muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-

faktor produksi. Namun secara umum faktor produksi terdiri dari lima macam,

yaitu.22

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan Al-Qur’an untuk diolah dan tidak

dapat dipisahkan dari proses produksi. Faktor alam merupakan faktor yang cukup

mendasar dalam produksi. Alam yang dimaksudkan disini adalah bumi dengan

segala isinya, baik berada diatas permukaan bumi Allah Swt ini maupun yang

terkandung dalam perut bumi yang paling dalam sekalipun.

2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Tenaga

kerja merupakan faktor pendayaguna dari faktor produksi sebelumnya. Dalam

perspektif ekonomi islam diskursus tentang tenaga kerja bermuara sekitar hakikat

bekerja, kewajiban pekerja, hak pekerja. Bekerja merupakan amalan yang

dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal

mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikomsumsi,

dan modal individu yangb dapat mengahsilkan kepada pemiliknya.

4. Manajemen, karena adanya tuntutan leadership dalam Islam. Dengan manajemen

pelaku ekoonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dan resiko

kerugian yang mungkin akan dideritanya.

22Mawardi, Op.cit, h. 69-72
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5. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfa’atkan alam

bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.

C. Tandan Kosong Kelapa Sawit

1. Pengertian Tadan Kosong Kelapa Sawit

Tandan kosong kelapa sawit atau biasa dikatakan abu janjang adalah sisa

dari olahan tandan buah segar (TBS) yang diambil dari pabrik kilang sawit (PKS)

yang bisa diolah menjadi pupuk organik yang digunakan untuk pada tanaman

kelapa sawit.23

Dalam pengertian lain TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) adalah hasil

sampingan dari pengolahan minyak kelapa sawit yang pemanfaatannya masih

terbatas sebagai pupuk, bahan baku pembuatan matras dan media untuk

pertumbuhan jamur dan tanaman .Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah

terbesar yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Jumlah tandan kosong

mencapai 30-35 % dari berat tandan buah segar setiap pemanenan. Namun hingga

saat ini, pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit belum digunakan secara

optimal.

2. Fungsi Tandan Kosong Kelapa Sawit

Sebagai alternatif untuk aplikasi langsung dari limbah tandan buah

kosong untuk di cerna kebun, kompos organik juga dapat dihasilkan dengan

menyemprotkan limbah dicerna ketandan buah diparut kosong. Setelah proses

dekomposisi, tandan buah kosong akan kehilangan setengah beratnya dan 80%

23 Firman Edi, (pengelola TKKS), wawancara, pada tanggal 02 mei 2014
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dari volume tandan tersebut, namunkan dungan gizi akan tetap sama. Alternatif

ini memungkinkan transpirasi efisien dan penerapan kompos tandan buah kosong

untuk perkebunan yang terletak jauh dari pabrik.

Pada saat ini, TKKS digunakan sebagai pupuk organik bagi pertanaman

kelapa sawit secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan secara

langsung ialah dengan menggunakan TKKS sebagai mulsa, sedangkan secara

tidak langsung dengan mengomposkan terlebih dahulu sebelum digunakan

sebagai pupuk organik.24

D. Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang

baik, kesehatan, kebahagian, dan kemakmuran. Dalam istilah umum. Sejahtera

menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana oarang-orangnya

dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Adapun indikator sebuah kesejahteraan yaitu:

1. Terpenuhuinya kebutuhan pangan.

2. Terpenuhinya sebuah sandang.

3. Terpenuhinya kebutuhan papan.

4. Terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan.

5. Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan.25

24http://tasticvillage.blogspot.com/2012/04/pemberian-tandan-kosong-kelapa-sawit.html pada
tanggal 02 mei 2014

25http://www.psycologymania.com/2014/04/pengertian-kesejahteraan-sosial.html. 1 April
2014
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Krisis ekonomi adalah hal yang paling berat yang dirasakan masyarakat

Indonesia karena menghantam sebagian besar kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar

hidup dan kekayaan. Standar hidup diukur dari aspek konsumsi riil masyarakat

sementara kekayaan dari tabungan riil. Standar hidup dikatan meningkat manakala

konsumsi riil masyarakat meningkat, demikian juga halnya dengan kekayaan,

semakin meningkat tabungan masyarakat pada umumnya dapata dikatakan bahwa

kekayaan masyarakat mengalami peningkatan.26

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun

manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam

berbagai literatur ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan

manusia memenuhi kebutuhannya tasa barang dan jasa adalah untuk mencapai

kesejahteraan (well being). Manusia menginginkan kebahagian dan kesejahteraan

dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan ekonomi konfensional ternyata

sebuah terminologi yang kontrolversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak

pengertian. Salah satu diartikan dalam persfektif matrealisme dan hedonism murni,

sehingga kesejahteraan terjadi manakala manusia memiliki berkelimpahan (tidak

sekedar kecukupan) material. Presfektif seperti inilah yang digunakan luas dalam

ilmu konvensional saat ini. Pengertian kesejahteraan sepeti ini menafikan keterkaitan

26 Agus Dwiyanto. Dkk, Kemiskinan Dan Otonomi Daerah, (Jakarta :LIPI Press, 2005), h.61
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kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsur spiritual

pelengkap semata.

Hakikat kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dalam Islam bukanlah pada

banyaknya materi, melainkan pada sejauh mana keluarga tersebut senantiasa terjaga

dalam iman dan Taqwa kepada Allah SWT.

Islam pun telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing

anggota keluarga dengan adil agar tercipta keluarga yang harmonis, diliputi suasana

iman dan takwa dan bahagia. Suami sebagai kepala keluarga, yang pemimpin

kelurganya, dan yang wajib memberikan nafkah pada anak dan istrinya. Sementara

Istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Anak pun

bertugas untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tentu, gambaran indah ini tak

mungkin terwujud, jika tidak ada peran negara. Negara yang dapat menjamin

kebahagiaan dan kesejahteraan, adalah negara yang menerapkan syariat islam dengan

sempurna. Dengan Syariat Islam, Negara akan menjamin terpenuhinya kebahagiaan

dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara: Negara berkewajiban menyediakan

Pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas, sehingga akan menghasilkan SDM

keluarga yang sholeh dan tangguh.

Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi kepala keluarga untuk

mencari nafkah. Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga

(dari baitul mal) dan memberi kesempatan keluarga untuk meraih kebutuhan

sekunder dan tersiernya (sejahtera).
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Negara pun akan bertindak tegas menghapus semua media dan penyebaran

ide-ide yang bertentangan dengan nilai berkeluarga.Maka, inilah saatnya, kita

menyamakan langkah. Untuk berjuang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,

mawaddah warahmah, melahirkan keturunan yang shaleh dan mandiri, sekalipun

perjuangan terasa berat, tapi buahnya manis di dunia dan membahagiakan di akhirat.

Dan yang paling penting, mari semua elemen umat islam sama-sama berjuang dengan

segenap potensi SDM dan potensi yang dimiliki untuk mencampakan sistem sekuler

dengan menerapkan syari’ah sehingga akan terwujud keluarga yang bahagia dan

sejahtera.27

Hukum islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan

maupun masyarakat, untuk hidup dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat

akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga

merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahtreaan masyarakat

sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.28

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi

kaum muslimin merupakan kewajiban syar’I yang jika disertai ketuluasan maka akan

naik pada tingkat ibadah. Terealisasikannya dengan keterpaduan antara upaya

individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap.29

27http://www.suara-islam.com/read/index/4895/-Keluarga-Bahagia-dan-Sejahtera-dengan-
Syariat-Islam. Diakses pada tanggal 20 mei 2014

28Qurais Shibab, Wawasan Al-Quran. (Bandung: Penerbitan Mizan,1998). Cet. Ke-7, h. 210
29 Jaribun Ibnu Ahmad Al-haritsi, Fiqih Ekonomi Umar BinAl-Khatab, (Jakarta: khalifa,

2006), h. 735


