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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa   inggris yaitu contribute,

contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri

maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau

tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan

pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam

pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh

individu yang kemudian memberikan dampak baik positif  maupun negatif

terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di

daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal

sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.1

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu

perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa

Inggris yaitu contribute, contribution, maknanva adalah keikutsertaan,

keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi

dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang

individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang

1Anne Ahira, Terminologi Kosa Kata, Jakarta: Aksara, 2012, h. 77.
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dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak balk positif maupun

negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan

efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan

posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat

sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang

yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.2

B.. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945,

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia. Pengejawantahan dari amanat Undang Undang Dasar 1945

tersebut, khususnya yang berkaitan dengan frasa “memajukan kesejahteraan

umum,” pada hakekatnya merupakan tugas semua elemen bangsa, yakni rakyat di

segala lapisan di bawah arahan pemerintah. Tidak terlalu salah jika, mengacu pada

definisi tujuan pendirian negara yang mulia tersebut, kesejahteraan dan

kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari,

oleh, dan untuk rakyat.”

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan

ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi

2Eprints.Uny.ac.id/8957/3/BAB°./`202-08502241019, Pengertian Kontribusi, Akses
Tanggal 12 Agustus 2013, Jam 16.30 W1Bertian Kontribusi.
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atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara

swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan

dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang

ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Gagasan ekonomi masyarakat dikembangkan sebagai upaya alternatif dari

para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara

negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.

Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara

kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa

yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa

dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat

di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang

diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang,

kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya

dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu

pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan

prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang

berintikan pada manusia pelakunya.a dan keluarganya tanpa harus mengorbankan

kepentingan masyarakat lainnya.

Pembangunan yang berorientasi masyarakat dan berbagai kebijaksanaan

yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali

bahwa konsep, ekonomi masyarakat dikembangkan sebagai upaya untuk lebih
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mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi masyarakat

dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih

mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai suatu jejaringan, ekonomi masyarakat diusahakan untuk siap

bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan

sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “

lembaga bisnis internasional, Ekonomi masyarakat dengan sistem kepemilikan

koperasi dan publik. Ekomomi masyarakat sebagai antitesa dari paradigma

ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian

Ekonomi masyarakat berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi

tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu

sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi

bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra

kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar

dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk

yang sering disebut dengan pembeli .Substansi Sistem Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dapat

dirumuskan perihal substansi ekonomi masyarakat dalam garis besarnya

mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan

produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses

pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat

penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Hal itu tidak hanya penting
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untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional,

tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh

anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal

ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusian.”

2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil

produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi masyarakat, harus ada

jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi

nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu

antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, “Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dengan kata lain,

dalam rangka ekonomi masyarakat atau demokrasi ekonomi, negara wajib

menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak

terlantar di Indonesia.

3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional

itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota

masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi masyarakat atau demokrasi

ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan

ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi

subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walau pun kegiatan

pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing,

tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah
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pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi

masyarakat yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota

masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi

nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal

material (material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual

(intelectual capital) dan modal institusional (institusional capital). Sebagai

konsekuensi logis dari unsur ekonomi masyarakat yang ketiga itu, negara

wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatkan

kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-

tengah masyarakat.Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Masyarakat

Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama

penyelenggaraan sistem ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah untuk

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan

kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila

tujuan utama ekonomi masyarakat itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok

ekonomi masyarakat dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh

anggota masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang

membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di

antara anggota masyarakat.
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4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap

anggota masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan

dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi

ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial

apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Perlu dipahami

bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi

(konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh

sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar, mempunyai

akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke hilir, menguasai teknologi

produksi dan menejemen usaha modern.3

Kenapa mereka tidak digolongkan juga dalam ekonomi masyarakat?.

Karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari

kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, usaha ekonomi

yang diragakan bernilai ekstrim terhadap totalitas ekonomi nasional. Golongan

yang kedua ini biasanya (walaupun tidak semua) lebih banyak tumbuh karena

mampu membangun partner usaha yang baik dengan penguasa sehingga

memperoleh berbagai bentuk kemudahan usaha dan insentif serta proteksi bisnis.

Mereka lahir dan berkembang dalam suatu sistem ekonomi yang selama ini lebih

menekankan pada peran negara yang dikukuhkan (salah satunya) melalui

3 Mubyarto, Ekonomi Masyarakat Program IDT dan Demokrasi Indonesia, Ed.II, Cet.I,
Yogyakarta : Aditya Media, 1997. h. 23.
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pengontrolan perusahan swasta dengan rezim insentif yang memihak serta

membangun hubungan istimewa dengan pengusaha-pengusaha yang besar yang

melahirkan praktik-praktik anti persaingan.4

Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat) yang bukan merupakan

hasil derivasi dari kemampuan menejemen bisnis yang baik menyebabkan

fondasi ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan

pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional

dalam sistem ekonomi pasar. Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk

menentukan harga yang tepat (price right) untuk menentukan posisi tawar-

menawar yang imbang. Saya perlu menggaris bawahi bahwa yang patut

mendapat kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama

regim orde baru adalah implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional

yang tidak tepat dalam sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri.5

Dalam pemahaman seperti ini, tampaknya kurang memiliki justifikasi

empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar, lalu mencari suatu

sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam

pembangunan ekonomi nasional. Bagi saya dunia “pasar” Adam Smith adalah

suatu dunia yang indah dan adil untuk dibayangkan. Tapi sayangnya sangat sulit

untuk diacu untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan perekonomian

nasional. Karena konsep “pasar” yang disodorkan oleh Adam Smit sesungguhnya

tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Namun demikian tidak harus

4 Ibid., h. 31.
5Baswir, Revrisond, Agenda Ekonomi Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. h.

25.
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diartikan bahwa konsep pasar Adam Smith yang relatif bersifat utopis ini harus

diabaikan. 6

Persepektif yang perlu dianut adalah bahwa keindahan, keadilan dan

keseimbangan yang dibangun melalui mekanisme “pasar”nya Adam Smith adalah

sesuatu yang harus diakui keberadaannya, minimal telah dibuktikan melalui suatu

review teoritis. Yang perlu dilakukan adalah upaya untuk mendekati kondisi

indah, adil, dan seimbang melalui berbagai regulasi pemerintah sebagai wujud

intervensi yang berimbang dan kontekstual. Bukan sebaliknya membangun suatu

format lain di luar “ekonomi pasar” untuk diacu dalam pembangunan ekonomi

nasional, yang keberhasilannya masih mendapat tanda tanya besar atau minimal

belum dapat dibuktikan melalui suatu kajian teoritis-empiris.

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan

berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khusunya sejak

masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan

mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi

pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya

pengaruh eksternal. Kemudian sejak sidang istimewa (SI) 1998, dihasilkan suatu

TAP MPR mengenai Demokrasi Ekonomi, yang antara lain berisikan tentang

keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil-menengah serta koperasi.

Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu babak baru pembangunan

ekonomi nasional dengan perspektif yang baru, di mana bangun ekonomi yang

mendominasi regaan struktur ekonomi nasional mendapat tempat tersendiri.

6 Ibid., h. 39.
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Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara

sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha

besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hasil yang

diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku

ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan

(growth).7

Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde

baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar

perlu diubah. Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan

bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang

sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan

struktur ekonomi nasional. Sekali lagi, komitmen politik pemerintah ini perlu

mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal yang masih kurang jelas dalam TAP

MPR dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan

keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan

melalui mekanisme pasar? Dalam arti apakah intervensi pemerintah dalam bentuk

keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini adalah benar-benar

merupakan affirmative action untuk memperbaiki distorsi pasar yang selama ini

terjadi karena bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar yang tidak benar?

Ataukah pemerintah mulai ragu dengan bekerjanya mekanisme pasar itu sendiri

sehingga berupaya untuk meninggalkannya dan mencoba merujuk pada suatu

mekanisme sistem ekonomi yang baru ?. Nampaknya kita semua berada pada

7 Brewer, Anthony, Kajian Kritis Kapital Karl Max, Jakarta: Teplok Press, Cet. III, 2000,
h. 45.
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pilahan yang dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem

ekonomi nasional, kita masih ragu-ragu, karena pengalaman keberhasilan

pembangunan ekonomi negara-negara maju saat ini selalu merujuk pada

bekerjanya mekanisme pasar. Mau merujuk pada bekerja suatu mekanisme yang

baru (apapun namanya), dalam prakteknya belum ada satu negarapun yang cukup

berpengalaman serta yang paling penting menunjukkan keberhasilan nyata,

bahkan kita sendiri belum berpengalaman (ibarat membeli kucing dalam karung).

Bukti keragu-raguan ini tercermin dalam TAP MPR hasil sidang istimewa itu

sendiri, dimana demokrasi ekonomi nasional tidak semata-mata dijalankan dengan

keberpihakan habis-habisan pada usaha kecil-menengah dan koperasi, tapi

perusahaan swasta besar dan BUMN tetap mendapat tempat bahkan mempunyai

peran yang sangat strategis. 8

Sebenarnya keragu-raguan ini tidak perlu terjadi, jika kita semua jernih

melihat dan jujur untuk mengakui bahwa kegagalan-kegagalan pembangunan

ekonomi nasional selama ini terjadi bukan disebabkan oleh karena

ketidakmampuan mekanisme pasar mendukung keberhasilan pembangunan

ekonomi nasional, tetapi lebih disebabkan karena pasar sendiri tidak diberi

kesempatan untuk bekerja secara baik. Bentuk campur tangan pemerintah (orde

baru) yang seharusya diarahkan untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar

guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, ternyata dalam

prakteknya lebih diarahkan pada keberpihakan yang berlebihan pada pengusaha

besar (konglomerat) dalam bentuk insentif maupun regim proteksi yang ekstrim.

8 Mubiyarto, op.Cit, h. 67.
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Pengalaman pembangunan ekonomi nasional dengan kebijakan proteksi bagi

kelompok industri tertentu (yang diasumsikan sebagai infant industry) dan

diharapkan akan menjadi “lokomotif “ yang akan menarik gerbong ekonomi

lainnya, pada akhirnya bermuara pada incapability dan inefficiency dari industri

yang bersangkutan (contoh kebijakan pengembangan industri otomotif). Periode

waktu yang telah ditetapkan untuk berkembang menjadi suatu bisnis yang besar

dalam skala dan skop serta melibatkan sejumlah besar pelaku ekonomi di

dalamnya, menjadi tidak bermakna saat dihadapkan pada kenyataan bahwa bisnis

yang bersangkutan masih tetap berada pada level perkembangan “bayi”, karena

dimanjakan oleh berbagai insentif dan berbagai bentuk proteksi.

Pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat

menjalankan fungsi sosial dalam pembangunan ekonomi nasional. Pendapat

seperti ini juga tidak benar secara absolut. Buktinya negara-negara maju yang

selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar secara baik, mampu

menjalankan fungsi sosial dalam pembangunan ekonominya secara baik pula.

Sudah menjadi pengetahuan yang luas bahwa negara-negara maju (termasuk

beberapa negara berkembang, seperti Singapura) mempunyai suatu sistem social

security jangka panjang (yang berfungsi secara permanen) untuk membantu

kelompok masyarakat yang inferior dalam kompetisi memperoleh akses ekonomi.

Justru negara-negara yang masih setengah hati mendorong bekerjanya mekanisme

pasar (seperti Indonesia) tidak mampu menjalankan fungsi sosial dalam

pembangunan ekonominya secara mantap. Sebenarnya sudah banyak program

jaminan sosial temporer semacam JPS di Indonesia, namun pelaksanaannya masih
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jauh dari memuaskan, karena kurang mantapnya perencanaan, terjadi banyak

penyimpangan dalam implementasi, serta lemahnya pengawasan. 9

Fungsi sosial dapat berjalan dengan baik dalam mekanisme pasar, jika ada

intervensi pemerintah melalui perpajakan, instrumen distribusi kekayaan dan

pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan, dsb. Ini yang namanya

affirmative action yang terarah oleh pemerintah dalam mekanisme pasar.

Jadi yang salah selama ini bukan mekanisme pasar, tetapi kurang adanya

affirmative action yang jelas oleh pemerintah demi menjamin bekerjanya

mekanisme pasar. Yang disebut dengan affirmative action seharusnya lebih

dutujukkan pada disadvantage group (sebagian besar rakyat kecil), bukan

sebaliknya pada konglomerat. Kalau begitu logikanya, maka kurang ada justifikasi

logis yang jelas untuk mengabaikan bekerjanya mekanisme pasar dalam

mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Apalagi dengan

merujuk pada suatu mekanisme sistem ekonomi yang baru. Ini sama artinya

dengan “sakit di kaki, kepala yang dipenggal”. Bagi saya, harganya terlalu mahal

bagi rakyat jika kita mencoba-coba dengan sesuatu yang tidak pasti. Pada saat

yang sama, rakyat sudah terlalu lama menunggu dengan penuh pengorbanan,

untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat dinikmati

secara bersama.

Perlu dicatat, bahwa disamping obyek keberpihakan selama pemerintah

orde baru dalam kebijakan ekonomi nasionalnya salah alamat, pemerintah sendiri

kurang mempunyai acuan yang jelas tentang kapan seharusnya phasing-out

9 Ibid., h. 78.
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process diintrodusir dalam tahapan intervensi, demi mengkreasi bekerjanya

mekanisme pasar dalam program pembangunan ekonomi nasional. Akibatnya

tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) terhadap obyek keberpihakan (dalam

mekanisme pasar) untuk mengambil peran sebagai lokomotif keberhasilan

pembangunan ekonomi nasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang salah atau kurang sempurna

dengan konsep ekonomi masyarakat? penulis katakan bahwa semua pihak perlu

mendukung affirmative action policy pada usaha kecil-menengah dan koperasi

yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan tuntutan TAP MPR. Pembangunan

harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik (bila perlu pada

daerah kabupaten/kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri

dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif,

adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang

berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri dari Ekonomi Masyarakat yang kita

tuju bersama.

C. Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi masyarakat tidak bisa hanya sekedar

komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru

yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat.

Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian

utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan

mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus

memupuk jiwa kewirausahaan. Tidak dapat disangkal bahwa membangun
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ekonomi masyarakat membutuhkan adanya komitmen politik (political will),

tetapi menyamakan ekonomi masyarakat dengan praktek membagi-bagi uang

kepada rakyat kecil (saya tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS), adalah

sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi masyarakat yang benar.

Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan

pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri.

Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud

dengan affirmative action. Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar

menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya

untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada

aksi dimaksud. Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative action

adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat,

bukan cash money/cash material. Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal,

maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa orde baru

kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) dalam ragaan

bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target affirmative action

policy. Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersifat counter-

productive, karena asumsi awal yang dianut adalah usaha kecil-menengah dan

koperasi yang merupakan ciri ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh secara

natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya

mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain

hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, serta peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya
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ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat. Bukan

sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan ketergantungan model baru pada

kebijakan keberpihakan dimaksud.

Selanjutnya, pemerintah harus mempunyai ancangan yang pasti tentang

kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam

affirmative action policynya, untuk mendorong ekonomi masyarakat berkembang

secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat

tentang timing dan process di mana pemerintah harus mengurangi bentuk

keberpihakannya pada usaha kecil-menengah dan koperasi dalam pembangunan

ekonomi rakyat. Isu ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sampai saat

ini masih banyak pihak (di luar UKM dan Koperasi) yang memanfaatkan momen

keberpihakan pemerintah ini sebagai free-rider. Justru kelompok ini yang enggan

mendorong adanya proses phasing-out untuk mengkerasi mekanisme pasar yang

sehat dalam rangka mendorong keberhasilan program ekonomi masyarakat. Kita

semua masih mengarahkan seluruh energi untuk mendukung program

keberpihakan pemerintah pada UKM dan koperasi sesuai dengan tuntutan TAP

MPR. Tapi kita lupa bahwa ada tahapan lainnya yang penting dalam program

keberpihakan dimaksud, yaitu phasing-out process yang harus pula dipersiapkan

sejak awal. Kalau tidak, maka sekali lagi kita akan mengulangi kegagalan yang

sama seperti apa yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru.

D. Pilar Ekonomi Masyarakat

Revrisond Baswir, menyebutkan beberapa pilar demokratisasi ekonomi,

yaitu:
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a. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat

2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam

sistem ekonomi masyarakat. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai

pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha

Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai

kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar

kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran

orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang,

yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang

berkuasa.

b. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak

benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi masyarakat cenderung

mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi

masyarakat tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan

berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti

memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-

keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi masyarakat

memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas,

melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

c. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan

kerjasama (kooperasi). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi masyarakat,
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kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar.

Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar,

alokasi juga didorong untuk diselenggaran melalui mekanisme usaha bersama

(koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi

dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi

masyarakat.

d. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan

amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi

dalam sistem ekonomi masyarakat harus dilakukan dengan terus menerus

melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan

modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat.

Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor

produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi

substansi sistem ekonomi masyarakat.

e. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi

memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral

dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada

dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh

sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Karakter utama ekonomi

masyarakat atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada
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dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian

Indonesia.10

Dalam pelaksanaan ekonomi masyarakat harus benar-benar fokus pada

penciptaan kelas pedagang / wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan

tangguh. Untuk merealisaskannya, pemerintah seharusnya mengalokasikan

anggaran yang lebih besar dan memadai bagi pengembangan usaha kecil dan

menengah ini. Inilah peran yang harus dimainkan pemerintah dalam megentaskan

rakyat dari kemiskinan menghadapi krisis ekonomi. Adanya kemauan politik

pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat merupakan

modal utama bagi bangsa untuk bangkit kembali menata perekonomian bangsa

yang sedang terpuruk ini. Dalam pelaksnaannya pemerintahan harus diisi oleh

orang-orang yang memiliki komitmen masyarakat yang kuat karena mereka akan

berjuang mengangkat kembali kehidupan rakyat yang miskin menuju sejahteraan

karena kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan

memperpanjang daftar penderitaan rakyat, jika mereka tidak memiliki simpati

yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat dengan

menyederhanakan birokrasi dalam berbagai perizinan, menghapus berbagai

pungutan dan retribusi yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, menciptakan

rasa aman dan sebagainya yang akan menghasilkan suasana kondusif bagi dunia

usaha untuk meningkatkan kinerjanya.

Disisi lain rakyat sendiri harus mampu mengubah mentalnya dari

keinginan menjadi pegawai menjadi mental usahawan yang mandiri, untuk itu

10 Revrison Baswir, Op. Cit, h. 44
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peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

menjadi penting karena dalam meningkatkan ekonomi rakyat diperlukan adanya

mental wiraswasta yang tangguh dan mampu bersaing dalam dunia bisnis di era

pasar bebas. Sehingga rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan

mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak

tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi

penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

Mari kita bersama-sama untuk menghidupkan kembali ekonomi

masyarakat yang mnjadi tonggak kebangkitan perekonomian bangsa kita

ditengah-tengah arus pasar bebas saat ini dengan semangat berwirausaha, jangan

hanya bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah tetapi bagaimana kita belajar

untuk menjadi masyarakat yang mandiri demi keberlangsungan kita bersama.

E. Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam dalam ekonomi masyarakat adalah sebuah

ekonomi yang berdasarkan empat sendi, yaitu Pertama Ketuhanan, Kedua Etika,

Ketiga Kemanusiaan dan Keempat Sikap pertengahan. Hal ini berbeda dengan apa

yang digagas dan diketahui oleh pakar ekonomi masyarakat dan ekonomi liberal.11









“Dan usahakanlah pada segala benda yang dianugerahkan kepadamu akan
kesenangan kampung akhirat dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan nasibmu

11 Yuliadi,  Imamudin, Ekonomi  Islam  Sebuah  Pengantar,  Yogyakarta:  Lembaga
Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI),  Cet. I, 2001. H.34.
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didunia serta berbuatlah kebajikan kepada sesama manusia sebagaimana Allah
berbuat kebajikan kepadamu; dan janganlah mencari-cari kerusakan dan
kehancuran dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kebinasaan”. (al-Qashash: 77).

Islam yang memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda

dari sistem-sistem yang tengah berjalan, esensinya memiliki akar dalam syari’at,

yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi

(Maqashid Asy-Syari’ah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang pada saat

ini dan sebelumnya sudah berkuasa.12

Adi Sasono mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu dijadikan dasar

konsep Islam tentang ekonomi masyarakat, tiga azas pokok filsafat ekonomi

dibawah ini merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi Islam, yakni sebagai berikut;

1) Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah

Swt dan menurut kepada kehendak-Nya.

2) Allah itu Esa, Pencipta segala mahluk, dan semua yang diciptakan tunduk

kepada-Nya. Salah hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari

subtansi yang sama, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai

khalifah Allah dimuka bumi. Alam ini, semua flora dan fauna ditundukan

oleh Allah sebagai sumber manfaat ekonomis dan keindahan bagi umat

manusia.

3) Semua manusia sama, tidak berkelas-kelas, sedangkan perbedaannya ialah

pada kerendahannya dalam taqwa dalam perbuatan amal shalehnya.13

12 Abdul  Manan,  Muhammad, Teori  Dan  Praktek  Ekonomi  Islam (Dasar-dasar
Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.

13 Adi Sasono, Membangun Ekonomi Umat, Jakarta: Rabbani Press, 2000, h. 24.
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Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia itu terjalin

persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan

bekerjsama dalam ekonomi, yakni syirkah dan qirad atau profit and loss sharing

“bagi hasil”.Iman Kepada Hari Pengadilan (kiamat). Sebagai akses ketiga sangat

penting dalam filsafat ekonomi Islam, karena akan mempengaruhi tingkah laku

ekonomi manusia menurut horison waktu.

Ketiga azas filsafat Islam tersebut, sebenarnya berpangkal kepada azas

tauhid, yang jelas sangat berbeda jauh dengan azas filsafat ekonomi lainnya dan

jelas pula bahwa bila filsafat azas sudah berlainan, maka nilai-nilai dasar dan

instrumental dari ekonomi akan menunjukan perbedaan-perbedaan yang nyata

pula.14

Wilfred Cantwell Smith mengungkapkan, gerakan modernisme Islam itu

dicirikan oleh tiga hal yaitu; Pertama, apologi (Sikap mempertahankan dan

membela Islam). Kedua, dinamisme (Sikap menganjurkan supaya umat Islam

bertindak). Ketiga, nasionalisme (Perjuangan membebaskan bangsa-bangsa

Islam dari tindasan penjajahan barat).15

Konsep Islam tentang ekonomi masyarakat bebeda dengan dasar-dasar

susunan komunisme, kapitalisme dan sosialisme barat jelaslah sumber-sumber

ekonomi Islam lebih mementingkan aspek ketaqwaan daripada kecerdasan,

kekayaan, intelektual, dan ilmu ataupun sumber daya alam.

14 Ibid., h. 44
15 Ibid., h. 52
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Menyangkut konsep ekonomi Islam dalam membangun ekonomi ada

beberapa prinsip yang harus selalu diperhatikan dan diamalkan, R. Riesdam

Effendi menyebutkan, diantaranya sebagai berikut ;

a. Bersih dari riba, termasuk pinjaman dari bank konvensional yang

berbunga tetap untuk periode jangka waktu tertentu.

b. Bersih dari perkara-perkara yang haram, misalnya dengan tidak menjual

benda-benda yang haram.

c. Bersih dari penindasan. Harga terlalu mahal melebihi yang seharusnya

dalam Islam dinilai satu penindasan terutama terhadap rakyat kecil.

d. Bersih dari monopoli dan oligopoli.

e. Bersih dari hutang yang tidak dibayar.

f. Bersih dari unsur-unsur tidak bertenggang rasa.

g. Bersih dari berbohong dan ketidakjujuran. Hal ini berkaitan dengan nilai

atau kualitas barang, harga barang, perjanjian, usaha yang sama dan lain-

lain.

h. Bersih dari hal yang melalaikan. Dalam berekonomi sesibuk apapun,

mereka tidak akan lalai dalam mengerjakan ibadah, baik secara vertikal

maupun horizontal.16

Dari sisi ekonomi umum, maka dengan konsep Islam tentang ekonomi

masyarakat yang dipakai oleh manusia muslim sejati, maka Insya Allah akan

mempercepat recovery krisis sekaligus dapat memanfaatkan perdagangan terbuka,

16 Zaky Al Kaaf, Abdullah, KH. Ekonomi dalam Perspektif Islam, CV Pustaka Setia,
Bandung, Cet.I, 2002.h. 33.
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karena terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi

konvesional.

Sehingga untuk itu, pelaksanaan ekonomi Islam dalam rangka

mempercepat pembalikan dari keadaan krisis ke keadaan sejahtera, puas dan

tentram, bangsa Indonesia tidak hanya sistem ekonominya yang berpandukan

syari’ah, namun benar-benar harus disertai etika bisnis Islam, yakni dengan tetap

didasari nilai-nilai yang ada, seperti;

a. Jujur Amanah (QS 4: 58),










Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.

b. Adil (QS 5: 8),













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 adil itu lebih dekat
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kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. Profesional (QS 67: 2),







Artinya: yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun,

d. Saling Kerjasama (QS 5: 2)























Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya],
dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).
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.

e. Sabar serta Tabah (QS 2: 45).






Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan
Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi
orang-orang yang khusyu',

Ekonomi Masyarakat dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah

bukanlah sesuatu obyek yang bisa ‘ditangkap’ untuk diamati secara visual,

khususnya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi. Kata rakyat merupakan

suatu konsep yang abstrak dan tidak dapat di’tangkap’ untuk diamati perubahan

visual ekonominya. Kata rakyat baru bermakna secara visual jika yang diamati

adalah individualitas dari rakyat. Ibarat kata ‘binatang’, kita tidak bisa

menangkap binatang untuk mengatakan gemuk atau kurus, kecuali binatang itu

adalah misalnya seekor tikus. Persoalannya ada begitu banyak obyek yang masuk

dalam barisan binatang (tikus, kucing, ular, dan lain-lain), sehingga kita harus

jelas mengatakan binatang yang mana yang bentuk visualnya gemuk atau kurus.

Pertanyaan yang sama harus dikenakan pada konsep ekonomi rakyat, yaitu

ekonomi rakyat yang mana, siapa, di mana dan berapa jumlahnya. Karena dalam

dimensi ruang Indonesia semua orang (Indonesia) berhak untuk menyandang

predikat ‘rakyat’. Buruh tani, konglomerat, koruptor pun berhak menyandang

predikat ‘rakyat’. Sama seperti jika seekor kucing digabungkan dengan 100 ekor

tikus dalam satu ruang, maka semuanya disebut binatang. Walaupun dalam
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perjalanannya seekor kucing dapat saja menelan 100 ekor tikus atas nama

binatang.

Ilustrasi di atas penulis untuk membuka ruang diskusi tetang ekonomi

masyarakat dalam perspektif yang terarah. Kita harus jelas mengatakan rakyat

yang mana yang seharusnya kita tempatkan dalam ruang ekonomi masyarakat

Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kita memperlakukan rakyat dimaksud dan

apakah perlakuan terhadapnya selama ini sudah benar. Atau apakah upaya

menggiring rakyat ke dalam ruang ekonomi masyarakat selama ini sudah berada

dalam koridor yang benar.

Dalam konteks ilmu sosial, kata rakyat terdiri dari satuan individu pada

umumnya atau jenis manusia kebanyakan. Kalau diterjemahkan dalam konteks

ilmu ekonomi, maka rakyat adalah kumpulan kebanyakan individu dengan ragaan

ekonomi yang relatif sama. Dainy Tara (2001) membuat perbedaan yang tegas

antara ‘ekonomi rakyat’ dengan ‘ekonomi masyarakat’. Menurutnya, ekonomi

rakyat adalah satuan (usaha) yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat.

Sedangkan ekonomi masyarakat lebih merupakan kata sifat, yakni upaya

memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur

dunia usaha. Dalam ruang Indonesia, maka kata rakyat dalam konteks ilmu

ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai kesatuan besar individu aktor

ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana

teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang belum bersistem, dan

bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Karena kelompok usaha dengan

karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di Indonesia.
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F. Usaha Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan

perekonomian manusia. Baik itu berhubungan kesejahteraan manusia, sumber

daya, distribusi, tinkah laku manusia, apakah ia sebagai podagang atau pengusaha,

industri ataupun pemerintah. Islam mendorong, umatnva untuk bekerja dalam

memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu.

Lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai

dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah adalah :










Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan
kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari
apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa
laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama
dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Sebagai khalifah di muka bumi manusia ditugaskan Allah mengelola langit

dan bumi berserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun di tegaskan-Nya

bahwa tidak ada yang akan diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.

Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur’an surat

Al-Baqarah ayat 29-30 sebagai berikut :
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Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh
langit. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ingatlah ketika
Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dari ayat diatas, dapat diartikan pemahaman yang berisi manusia sebagai

khalifah di muka bumi ini dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah

mengelola segala yang ada di bumi dan, langit.

Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan juga mencakup tata cara

memanfaatanva. Islam berharap agar siapapun yang melakukan suatu perbuatan

termasuk memanfaatkan kekayaan harus dilakukan dengan cara yang, sebaik

mungkin. Jika pemilik harta menggunakan kekayaannya dengan boros dan tidak

produktif atau memusatkan usahanya untuk mendapatkan kekayaan denga cara

tertentu yang merugikan masyarakat.17

17M. Sholahuddin, SE. M.Si, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2007), h. 131.
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Dalam syariat Islam, amal atau kerja adalah segala daya dan upaya yang

dicurahkan dalam menghasilkan dan meninkatkan kegunaan barang dan jasa, baik

dalam bentuk, teoritis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif, (tenaga,

gerakan) yang sesuai dengan hukum (syar'i). Selain itu segala kemampuan dan

sumber-sumber kehidupan yang ada menuntut manusia  terhadap pemberdayaan

yang mempunyai nilai guna dalam kehidupan.18

Dalam pandangan Islam bisnis dan karunia Allah memiliki hubungan yang

erat satu sama lain. Bisnis dianjurkan karena hal itu merupakan sumber utama

penghasilan yang berlaku tidak untuk pengusaha akan tetapi berlaku juga untuk

para pekerja dan asosiasi bisnis. Dengan begitu nikmat Allah SWT dan aktivitas

bisnis mempunyai tanggung jawab yang berat yaitu supaya digunakan dengan

sebaik mungkin dan tidak  tidak mementingkan diri sendiri.

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah

tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses kegiatan

ekonomi didalamnya harus dilandasi legalitas halal, haram, mulai dari

produktivitas, hak kepemilikan, kosumsi, transaksi, dan investasi. Aktivitas yang

terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang

muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak mentorelir

distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena

instrument distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga bernuansa hukum

(wajib sunnah).19

18 Said Saad Marthon, Ekonomi Islam Dan Ekonomi Global, (Jakarta: Zikri Hakim,
2014), Ce. Ke-1, h. 47.

19 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta : kencana,
2007), h.135.
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Bekerja merupakan pondasi dasar dalam berproduksi, sekaligus sebagai

pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang

paling penting bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam

sebuah nilai. Proses produksial sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang

dilakukan oleh karyawan baik secara kualitatif atau kuantitatif.20 Firman Allah

dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105 :










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.

Berusaha dan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad. Jika sang

pekerja bersikap konsisten terhadap aturan Allah, suci niatnya, dan tidak

melupakan-Nya dengan cara berusaha dan bekerja.

Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang unik dan berbeda dengan

kehidupan lainnya. Hal ini dikarenakan Islam mengandung falsafah yang spesifik

walaupun tidak menitik beratkan falsafah kehidupan Islam, namun pemahaman

tentang falsafah kehidupan Islam sangat penting karena hal ini berkaitan dengan

prinsip ekonomi masyarakat Islam.21

20 Said Saad Marthon , Op. Cit, h. 48.
21 Muhamad  Nejatullah Siddiiq, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,

1996), h. 2 .
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Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk

memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir

orang yang memeiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena

itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif

maupun kuantitatif, tidak dengan sendirinya mengindentifikasikan kesejahteraan

bagi masyarakat. Apala artinya produk yang menggunung jika hanya digunakan

oleh segelintir orang yang memiliki uang banyak. Sebagai dasar produksi, Allah

telah menyediakan bumi dan isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan

bersama seluruh umat manusia.22

22 Mustafa Edwin Nasution,,dkk, Op. Cit, h.104-106.


