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A. Latar Belakang Masalah 

Krisis moneter telah menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 

1997. Krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik yang 

membuat ambruknya perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi mengakibatkan 

kehidupan yang memprihatinkan pada sektor riil dan manufaktur, sehingga angka 

pengangguran meningkat tajam akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar yang berakibat terjadinya 

pengangguran besar-besaran. Pengangguran yang terjadi membawa dampak 

negatif, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin besar sementara daya beli 

masyarakat turun. Hal ini berpotensi untuk berbuat kejahatan, sehingga tingkat 

kriminalitas semakin meningkat dan kecenderungan membuat keresahan sosial, 

yang pada gilirannya terjadi pembengkakan angka penduduk miskin di Indonesia 

saat ini yakni mencapai angka 28,28 juta orang atau sekitar 11,25% dari total 

penduduk.
1
 

Pemerintah telah berupaya untuk memulihkan kembali perekonomian 

Indonesia melalui penanggulangan kemiskinan, namun dalam kenyataanya masih 

belum dirasakan keberhasilannya dikarenakan beberapa program dalam 

pelaksanaanya menuai kegagalan.2 

                                                           
1
 Publikasi Statistik Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 

2
Pedoman Umum dan Agenda Kerja Komite Penanggulangan Kemiskinan tahun 2004 seri buku  

1, h. 11. 
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Krisis ekonomi yang terjadi telah berdampak pada perekonomian di 

Kabupaten Serang, dimana perekonomian menjadi terpuruk sehingga banyak 

masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan membawa konsekuensi 

berupa daya beli masyarakat melemah, akibatnya terjadi kesenjangan sosial 

(social gap) yang semakin tajam dan penduduk miskinpun meningkat drastis di 

Kabupaten Serang. 

Imbas dari krisis ekonomi di Kabupaten Serang sampai saat ini belum 

menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan sejak terjadinya krisis di 

pertengahan tahun 1997.
3
 Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, 

mereka pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani karena 

secara struktural perekonomian di Kabupaten Serang pada dasarnya didominasi 

oleh sektor pertanian.
4
 

Hal serupa juga dialami oleh para nelayan yang mengandalkan hasil 

tangkapan ikan di laut, lebih-lebih saat cuaca tidak bersahabat yang membuat para 

nelayan menganggur dan beralih profesi, sementara mereka harus 

mempertahankan hidup dengan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan 

keluarga. 

Pemerintah Kabupaten Serang menyadari masih terdapat kesenjangan dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dikarenakan masih besarnya angka 

pengangguran dan bengkaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah 

daerah mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dengan menurunkan angka  

kemiskinan dan menghapus tingkat pengangguran. Untuk mewujudkan hal 

                                                           
3
Arip Muttaqien “Paradigma Baru Pemberantas Kemiskinan dalam Menuju Indonesia 

Sejahtera”, Khanata-Perpustakaan LP3ES: Jakarta , 2006. h.36 
4
Ibid 
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tersebut, perlu dilakukan kerja keras dan penanganan yang melibatkan segala 

komponen masyarakat yang partisipatif, intergratif dan akomodatif berdasarkan 

prinsip-prinsip adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi yang tidak transparan dan tidak memihak pada rakyat 

tingkat bawah bahkan ada kecenderungan bercorak monopolistik, juga akan 

membuat kecemburuan sosial dan berpeluang untuk menjadi kesenjangan sosial 

yang pada gilirannya akan menimbulkan ketimpangan pendapatan akan berakibat 

pada kemiskinan. Oleh karena itu berbicara tentang kemiskinan tidak terlepas dari 

masalah kesenjangan sosial, karena keduanya merupakan aspek yang saling 

terkait (interpendensi) dari tingkat kebutuhan manusia dalam meningkatkan 

kesejahteraan, terbukti semakin membengkaknya angka kemiskinan dan 

pengangguran. Oleh karenanya pengentasan kemiskinan (poverty alleviotion) 

merupakan usaha untuk mengurangi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat 

dan ekonomi rendah. 

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus 

dicari solusi pemecahannya secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. 

Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan secara serius 

dengan melibatkan partisipasi segenap elemen masyarakat. Proses partisipasi 

dilakukan dengan mengakomodir kebutuhan riil masyarakat miskin dengan 

melibatkan para pelaku (stakeholder) perencana pembangunan.  

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah upaya untuk menaikkan 

tingkat pendapatan masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah. 

Dengan kata lain mengentaskan kemiskinan adalah upaya untuk menaikkan 
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tingkat kesejahteraan masyarakat dengan harapan mampu mengatasi kesenjangan, 

karena pemerataan pendapatan merupakan aspek terpenting dalam mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan. Dalam skala nasional penduduk miskin di Indonesia 

masih cukup tinggi.  Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada 

bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta 

orang, atau sekitar 11,25% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat di Indonesia masih 

rendah, dimana 60 persennya tinggal di pedesaan dan 40 persen lagi tinggal di 

perkotaan. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan 

sebagian besar tinggal di pedesaan. Sehingga kemiskinan sekarang masih 

didominasi oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan. Mereka berasal dari 

tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumya petani marginal, nelayan kecil, buruh 

tani yang mendapatkan upaya rendah, sehingga kemampuan daya beli merekapun 

rendah di samping unsur lain, yakni rendahnya tingkat pendidikan formal yang 

mereka peroleh. Jika seorang berbicara tentang pedesaan, maka yang terlihat 

adalah sebagian besar penghuni di desa adalah miskin dan terbelakang. Untuk 

menanggulani kemiskinan di pedesaan, pihak pemerintah harus memberikan 

kebijakan yang berpihak dan melibatkan masyarakat desa itu sendiri. Oleh 

karenanya sasaran yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan adalah 

masyarakat yang tinggal di pedesaan.  

Adapun beberapa ciri masyarakat pedesaan adalah terbatasnya pendidikan 

yang mereka peroleh, perangkat teknologi modern belum memasyarakat, dan 

rendahnya tingkat produktivitas dalam mengelola sumber daya alam. Dari sisi lain 
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masyarakat pedesaan mempunyai kelebihan, yaitu mereka pada umumnya dalam 

berinteraksi sesama warga sangat akrab, memiliki tradisi kebersamaan yang tinggi 

dan tingkat integritas sosial keagamaan masih melekat diantara mereka. Sebagian 

besar mereka berprofesi sebagai buruh tani, mereka hidup dalam kemiskinan dan 

keterbelakangan. Karena keterbelakangan dan karena keterbatasan keterampilan, 

mereka akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.  

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka strategi penanggulangan kemiskinan 

pedesaan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan memberi 

peluang kepada mereka untuk meningkatkan produktivitas. Karena dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat, mereka termotivasi untuk dapat menigkatkan 

kesejahteraan.  

Berbagai program dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian 

sebagaimana sebelum terjadinya krisis belum berhasil sehingga masih diperlukan 

cara efektif dan proses yang lebih realistis. Demikian pula upaya menanggulangi 

kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah melalui kebijakan dalam program pembangunan, masih belum menyentuh 

sepenuhnya keinginan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal. 

Terbukti masih banyak masyarakat pedesaan yang masih hidup di bawah garis 

kemiskinan dan naiknya angka pengangguran. Faktor menanjemen terhadap 

kegagalan ekonomi Serang antara lain : proses pembangunan berdasarkan 

sentralisasi yang mengutamakan pola “top-down” tidak memberikan peluang 

kepada masyarakat. Proses pembangunan pemerintah tidak menjadi fasilitator 



6 
 

 
 

untuk memotivasi masyarakat pedesaan guna membuka isolasi keterbelakangan, 

sehingga dapat mempengaruhi perekonomian di Serang.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang 2014, jumlah 

masyarakat miskin di Kabupaten Serang mencapai 71.707 orang, dimana angka 

ini terbagi atas tiga kriteria kelompok yaitu kelompok sangat miskin (12.860) 

orang, kelompok miskin (29.423) orang dan (29.423) orang kelompok hampir 

miskin. Berdasarkan data di atas maka pemerintah pusat maupun daerah khusunya 

Kabupeten Serang harus terus menerus mencoba untuk berupaya menyelamatkan 

dan memulihkan ekonomi guna membangkitkan kembali perekonomian 

khususnya di Kabupaten Serang. Mengingat berbagai program yang dilaksanakan 

belum menunjukan tanda-tanda keberhasilan, maka penulis mencoba memberikan 

alternatif untuk melaksanakan berbagai terobosan memalui berbagai kebijakan 

dan strategi melalui pendekatan pada Sistem Ekonomi Islam yang komprehensif.  

Di mana di dalamnya terdapat prinsi-prinsip keadilan sosial (social justice), 

kekeluargaan, transaksi, tidak mengenal adanya penipuan, bahkan terbebas dari 

unsur penindasan dalam transaksi pinjaman seperti adanya bunga yang justru 

membuat kesengsaraan. Jika sistem ini diterapkan dalam membuat kebajikan, 

maka akan terbukti peluang untuk mendorong akselerasi penentuan angka 

kemiskinan secara signifikan. Atas dasar itu, Sistem Ekonomi Islam berpeluang 

untuk membangkitkan kembali kejayaan perekonomian yang pernah redup dan 

diharapkan kedepan bersinar kembali dengan meningkatnya kesejahteraan. 

Didalam tubuh Ekonomi Islam terdapat Ajaran Islam yang mendidik umatnya 
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untuk produktif guna memperbaiki kualitas taraf hidup yang sejahtera, karena di 

dalam konsep Ekonomi Islam terdapat beberapa aspek antara lain: 

1. Menggali sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup (Al-Baqarah [2] : 29), (hud [11] :61), (Al-Mulk [67] :15). 

Surat Al Baqarah ayat 29 : 

 

      
    

    
     

     
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.(Q.S Al Baqarah :29) 

 

Surat Hud ayat 61 : 

     
      

      
   

  
   

      
    

Artinya : “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat 

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."(Q.S 

Hud : 61) 

 

Surat Al Mulk ayat 15 : 

     
    

     
     

 

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”.(Q.S Al 

Mulk :15) 
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2. Menekankan ada pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial 

(Al-Hasyr [59] : 7). 

     
    

   
  

     
     
    
     

     
   

 

Artinya :”apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.(Q.S Al Hasyr :7) 

 

 

3. Mengembangkan solidaritas sosial ( Ar-Rum [30] : 38, (Al-Maidah [5] :8). 

Surat Ar Rum ayat 38 : 

    
   

     
     

     
 

Artinya :  Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 

(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 

Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan 

Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (Q.S A Rum : 38) 

 

Surat Al Maidah ayat 8 : 
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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 kepada takwa. dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S Al Maidah : 8) 

 

       Tujuan negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan bahwa untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

mewujudkan suatu keadilan sosial. Pada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa 

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi 

kemanusiaan,” di sini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk bekerja dan berusaha guna memenuhi kebutuhan pokok  untuk 

menciptakan kesejahteraan. Demikian juga dalam konsep Islam, bekerja dan 

berusaha merupakan suatu kewajiban bagi umat dan seluruh masyarakat untuk 

menciptakan kesejahteraan. Bahkan lebih dari itu bahwa bekerja dan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan pokok, telah dikatagorikan dalam fardhu kifayah atau 

kewajiban kolektif seperti yang diungkapkan oleh Nejatullah Siddiqi, our jurists 

include fulfilling the needs of the destitule in the list of socially obligatory duties 

(fard kifayah)
5
, dan di bagian lain beliau juga menegaskan bahwa “the most 

                                                           
5
Nejatullah Siddiqi, The Guarantee of Minimum Needs The Elimination of Poverty, dalam 

bukunya Munawar Iqbal, Distributive Justice and Need Fullfilment in an Islamic Economy yang 
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important goal on the islamic distribution scheme is fulfillment of basic needs and 

the eliminition of poverty”,
6
 dalam pemenuhan kebutuhan pokok menurut       

M.Umer Chapra justru merupakan kewajiban individu bagi setiap muslim 

(fardhu‟ain) untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
7
 

Berangkat dari uraian di atas dengan kolaborasi program pemerintah dan 

konsep Ekonomi Islam akan berpeluang sebagai alternatif strategi untuk dapat 

meningkatkan kehidupan kesejahteraan dan kemakmuran dengan semua 

dimensinya, sehingga pada gilirannya akan dapat menanggulangi kemiskinan. 

Karena Ekonomi Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok melalui 

keterpaduan antara SDM dan DSA. Untuk memberantas kemiskinan dengan 

menciptakan lapangan kerja dan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan 

kekayaan, oleh sebab itu setiap kebijakan yang diambil dalam meningkatkan 

kesejahteraan hendaknya berorientasi pada Ekonomi Islam. Manusia sebagai 

khalifah di muka bumi dibekali dengan karakteristik mental, spiritual dan material 

untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam diciptakan oleh Allah 

untuk kepentingan manusia guna memenuhi kehidupan yang lebih baik. Maka 

dari itu ia harus berusaha memberdayakan natural resources dengan potensi 

human resouces yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Islam memandang bahwa sumber daya alam merupakan amanah dari Allah 

yang diperuntukkan bagi manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penggunaan sumber-sumber daya itu harus 

                                                                                                                                                    
disusun oleh Internasional Institute of Economics, International University, Islamabad and The 

Islamic Foundation, Leicester,  h 258 
6
Loc.Cit 

7
Chapra, M.Umar „Islam dan pembangunan Ekonomi” Gema Insani Pressjakarta, 2000, h. 213 
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menyertai tata cara pemanfaatan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Islam 

mengajarkan pemeluknya agar memakmurkan bumi yang telah disediakan oleh 

Allah, sebagaimana yang termuat di dalam firman-Nya : 

....     

  .... 

 

Artinya : ” ....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya.....” (QS. Hud : 61). 

 

      
  .... 

 

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikannya segala yang ada di bumi untuk 

kamu ...” (QS Al-Baqarah [2] : 29). 

 

Dua ayat di atas, menunjukan bahwa bekerja dan berusaha merupakan suatu 

kegiatan seorang muslim yang tidak kenal henti, sebab ia dituntut untuk selalu 

produktif di sepanjang hidupnya, seiring dengan tugas manusia sebagai khalifah 

Allah dan wakilnya di muka bumi (Al-Baqarah :3 Al-An‟am :165; Fatir : 39; Shad 

:28 dan Al-Hadid :7). 

Surat Al Baqarah ayat 3 : 

   

   

      

Artinya : “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 

shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka” (QS. Al Baqarah : 3). 

 

Surat Al-An‟am ayat 165 : 
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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 :165) 

Surat Al Fatir ayat 39 : 

    
      

     
     

    
       

 

Artinya : “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 

akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-

orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian 

mereka belaka” (QS. Al Fatir :39). 

 

Surat Shad ayat 28 : 

    
  

    
  

     
 

Artinya :“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang 

berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap 

orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat 

ma'siat? (QS. Shad : 28) 

 

Surat Al-Hadid ayat 7 : 
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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”(QS. Al Hadid : 7). 

 

Manusia sebagai khalifah fi al-ardh dituntut untuk bertebaran di muka 

bumi mencari karunia-Nya agar menjadi manusia yang beruntung “muflihun” 

dalam setiap mengais rizki di muka bumi Al-Jumu‟ah :10).  

Surat Al Jumu`ah ayat 10 : 

   

   

    

   

      

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka   

                 bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak     

                 supaya kamu beruntung”(Q.S. Al Jumu`ah:10) 

 

Islam telah mengajarkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha dalam 

memenuhi kebutuhan hidup guna meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan 

dalam konsep Islam adalah keseimbangan dunia dan akhirat, artinya selain aspek 

duniawi juga terdapat aspek ukhrawi yang merupakan ajang pertanggungjawaban 

terhadap prilaku kehidupan duniawi. Oleh karenanya setiap kegiatan ekonomi 

dituntut untuk berbuat adil,  jujur dan mengatur waktu dalam kerja. Alhamdulillah 

para petani dan nelayan Kabupaten Serang mayoritas ummat Islam bermadhab 

Syafi‟i, jika hari jumat meliburkan diri untuk bekerja, akan tetapi ada juga 

sebagian petani dan nelayan bekerja setelah sholat jumat.   
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Tidak sedikit para buruh tani terjerembab dalam kemiskinan akibat upah yang 

diterimanya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan para petani 

marginal selalu dalam ketergantungan terhadap majikan atau pemilik lahan, 

sementara pemilik lahan juga terjerembab dalam pinjaman modal dari pemilik 

modal dengan ketentuan prosentase yang tinggi dalam jangka waktu tertentu.  

Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian menyatakan dengan banyaknya 

tunggakan yang ada, maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah itu selalu 

menurun. Sebab petani yang belum dapat melunasi tunggakan kreditnya pada 

musim tanam berikutnya tidak memperoleh kredit sehingga jumlahnya semakin 

sedikit.
8
 Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tunggakan yang terjadi akibat 

adanya suku bunga yang tidak terjangkau sementara harga hasil pertanian pasca 

panen menurun, sehingga tidak mendapatkan bantuan pada musim tanam 

berikutnya.  

Penanggulangan agar tidak terjadi penundaan dalam pengembalian pinjaman 

kredit, maka Bank Syariah menawarkan solusi alternatif yang saling 

menguntungkan melalui sistem bagi hasil yaitu pihak mengelola dan pihak 

pengguna dana saling mendapatkan keuntungan dalam aktivitas pertanian atas 

dasar keadilan dalam melakukan akad. Dalam kegiatan pertanian ini pemilik lahan 

juga menerapkan sistem kemitraan terhadap para penggarap pertanian melalui 

pendekatan sistem bagi hasil “profit and loss sharing” yang di kembangkan oleh 

Ekonomi Islam. Sistem ini akan memberikan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan dari usaha pertanian dan didalamnya juga terdapat resiko untuk 

                                                           
8
Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian  edisi III PT Pustaka Jakarta, LP3ES, 1989. h.111 
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menerima kerugian. Jika sistem ini menjadi alternatif dalam penerapan usaha tani 

maka semua pihak merasa diuntungkan, karena semakin tinggi produktivis akan 

semakin tinggi keuntungannya yang didapat. Dengan kata lain sistem ini 

mengedepankan kinerja para petani yang profesional. Melalui keuntungan yang di 

peroleh merupakan solusi untuk dapat meningkatkan pendapatan dan mampu 

menciptakan kesejahteraan keluarga.  

Kabupaten Serang sesungguhnya merupakan pintu gerbang atau transit 

perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain dari itu dapat 

dikatakan Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu kota 

Negara karena letaknya yang kurang lebih 70 Km dari Kota Jakarta. Secara 

Geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat antara 50 50‟ – 60 21‟ LS 

dan 1050 0‟-1060 22‟ BT. Luas wilayah Serang mencapai 1.467,35 km2.
9
 Pada 

umumnya masyarakat Serang di bagian selatan mempunyai mata pencaharian 

sebagai petani, dan di wilayah utara dengan luas wilayah sebagian besar daerah 

laut dan pantai, mereka banyak yang berprofesi sebagai nelayan yang sehari-

harinya menangkap ikan di laut.  

Kabupaten Serang dengan posisi geografi yang dimiliki berpotensi untuk 

dapat mengembangkan perekonomian dengan cepat. Serang merupakan suatu 

wilayah dengan proses pengembangan perekonomiannya didominasi oleh sektor 

pertanian dan perikanan. Sektor ini mempunyai peranan strategi dalam 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tradisi yang masih 

melekat di masyarakat Serang adalah budaya gotong royong dan kesetiakawanan 

                                                           
9
Publikasi Statistik Daerah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang tahun 2014 
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sosial masyarakat serta sifat kekeluargaan dan kebersamaan dengan tingkat sosial 

keagamaan yang tinggi. Tradisi kebersamaan ini mendominasi masyarakat Serang 

khususnya di pedesaan. Kebiasaan tersebut memiliki nilai-nilai moral agama yang 

intergratif, baik bersumber dari koridor Agama Islam, ataupun adat istiadat yang 

berlaku, terlebih di daerah pedesaan yang berprofesi sebagai petani.  

Menurut sejarah, sikap ini telah tercermin pada pengabdian Sunan Maulana 

Hasanudin Serang yang suci dan niat yang iklas untuk membangun daerah Serang 

dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Oleh karena itu pemerintah daerah telah menetapkan sejarah 

perjuangan ini dalam bentuk peraturan daerah. Masyarakat Serang adalah 

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang sarat dengan moral 

spiritual. Nilai-nilai tersebut telah mendominasi masyarakat melalui sikap 

kekeluargaan dan kebersamaan, wujud nyata dari nilai tradisional masyarakat 

Serang ini di kembangkan melalui pola sistem bagi hasil dengan memperhatikan 

keadilan dan kebersamaan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini 

dapat dilihat melalui sistem mereka bertani, melaut sebagai nelayan, dan berniaga. 

Dalam tradisi yang berlaku selama ini para penggarap lahan pertanian 

menggunakan sistem bagi hasil bersama pemilik lahan dengan menggunakan cara 

“maron” yakni pemilik tanah mendapatkan seperdua dari hasil bersih dan petani 

penggarap mendapatkan seperdua juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. Disamping itu, para penggarap lahan sebagai penunggu lahan juga 

mendapatkan titipan hewan ternak dari pemilik lahan dengan sistem“maron” 

sesuai dengan kesepakatan.  
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Sistem bagi hasil dalam pertanian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini mengatur tentang 

perjanjian sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang 

dilakukan atas dasar keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak 

ada yang dirugikan yang bersifat pemerasan, sehingga semua pihak memperoleh 

bagian dari usaha pertanian tersebut. Adapun tradisi masyarakat yang tinggal di 

pesisir pantai mempunyai profesi sebagai nelayan yang keseharinya menangkap 

ikan di laut. Mereka membagi hasil tangkap ikan pada umumnya menggunakan 

sistem “mertelu”, yakni penghasilan untuk pemilik perahu sepertiga, perawatan 

peralatan seperti mesin, perahu dan lain-lian sepertiga, dan untuk para pendega 

termasuk juragan sepertiga. Tradisi masyarakat nelayanpun dalam menerapkan 

sistem bagi hasil mengacu pada kepentingan bersama baik bagi pemilik perahu 

ataupun bagi para nelayan itu sendiri. Sistem ini telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang bagi hasil perikanan yang bertujuan untuk 

menciptakan keadilan berusaha dalam rangka memperbaiki taraf hidup nelayan 

dengan tidak meninggalkan jasa pemilik perahu dalam usaha perikanan. Mereka 

menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan 

yang mereka buat untuk kepentingan bersama. Perjanjian sistem bagi hasil dalam 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 ini juga berlaku bagi pemeliharaan ikan 

antara pemilik tambak dengan penggarap pada perikanan darat. Pada saat 

mendekati musim panen tiba, tidak sedikit masyarakat terjebak pada perlakuan 

para tengkulak yang mencekik petani dengan menjatuhkan harga. Demikian pula 

perlakuan serupa dilakukan terhadap para nelayan saat musim banyak ikan.  
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Namun hal ini bisa diatasi kelompok simpan pinjam melalui koperasi unit desa 

(KUD) yang berperan untuk mengawasi harga saat panen dan mengantisipasi saat 

para petani di musim paceklik serta para nelayan saat mengalami musim “angin 

barat” untuk tidak melaut. Agar tetap eksis dan berdaya guna, maka koperasi 

simpan pinjaman mutlak harus dikelola secara prefesional, sistem kesepakatan 

bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Serang ini, ada kesesuaian dengan 

sistem Ekonomi Islam yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Sistem bagi hasil dikembangkan dalam Ekonomi Islam melalui empat 

akad : Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara‟ah, dan Al-Musyaqah.
10

 Di 

antara prinsip yang banyak dipakai oleh masyarakat Serang adalah sistem Al-

Musyarakah dan Al-Mudharabah, sedangkan Al-Muzara‟ah dan Al-Musaqqah 

dilakukan para petani. Menurut sistem bagi hasil pada Ekonomi Islam, maka akad 

yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad 

dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Tidak sedikit orang yang berani melanggar 

kesepakatan atau melanggar perjanjian, bila hukum itu hanya berdasarkan hukum 

positif, akan tetapi tidak demikian bila dibarengi dengan perjanjian yang 

melibatkan masalah agama. Bagi hasil merupakan keuntungan hasil produksi yang 

dikurangi biaya produksi yang kemudian dibagikan kepada kedua belah pihak 

sesuai dengan kesepakatan, disamping keuntungan yang diperoleh, kerugianpun 

bisa dijadikan tanggungan kedua belah pihak.  

                                                           
10

Adi Sasono, “Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”. Dalam “Paradigma Baru 

Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari‟ah”. Editor Baihaqi Abd. Madjid, Penerbit PINBUK, Cet. I 

jakarta 2000, h. 23 
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        Berdasarkan uraian diatas penulis mengadakan penelitian tentang sistem bagi 

hasil yang berjalan turun menurun selama ini oleh para petani dan para nelayan di 

Serang. Sistem ini sesuai dengan Sistem Ekonomi Islam yang dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga menuju masyarakat sejahtera. Oleh karena itu penulis 

mengangkatnya dalam disertasi ini dengan judul “Peningkatan Aktivitas Ekonomi 

Berbasis Budaya Petani dan Nelayan Ke Arah Ekonomi Syariah Berprinsip Bagi 

Hasil di Kabupaten Serang”, dengan harapan tulisan disertasi ini akan 

menemukan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka 

kemiskinan. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengangkat judul 

“Peningkatan Aktivitas Ekonomi Berbasis Budaya Petani dan Nelayan ke Arah 

Ekonomi Syari‟ah Berprinsip Bagi Hasil Di Kabupaten Serang”,  didasarkan pada 

keinginan peneliti untuk mendapatkan sebuah jawaban yang komprehensif dan 

holistik terhadap nilai-nilai dan prinsip bagi hasil yang selama ini dilakoni oleh 

para petani dan nelayan di Kabupaten Serang, yang mewadahi tradisi agama dan 

budaya yang sangat kental, dimana keduanya dalam pelaksanaan kehidupannya 

seringkali bersinggungan dan berarsiran satu sama lainnya. Eksistensi peraturan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian dan 

Undang-Undang 16 tahun 1969 tentang bagi hasil perikanan,  sesungguhnya telah 

memiliki ketetapan hukum dan merupakan sebuah legalisasi dari pemerintah 

bagaimana  sesungguhnya  pemerintah menjamin tentang kesejahteraan para 
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petani dan nelayan khususnya. Akan tetatpi dalam pelaksanaan apa yang 

kemudian  dicita-citakan  dalam ruh  Undang-Undang tersebut seakan masih 

belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat jelas terlihat                                     

bagaimana kehidupan para petani dan nelayan pada umumnya masih jauh dari 

kehidupan sejahtera.  

 Pada kenyataannya masyarakat di Kabupaten Serang lebih cenderung 

menggunakan sistem Maron dan Mertelu yang diadopsi dari nilai-nilai keagamaan 

yang sesuai dengan kepercayaan mayoritas masyarakat petani dan nelayan di 

Kabupaten Serang. Dengan adanya sistem ini, maka terdapat asumsi yang 

kemudian dijadikan oleh penulis sebagai identifikasi masalah yang selama ini 

dilihat dalam kenyataannya dilapangan. 

 Pertama, sistem peraturan dan kebijakan yang dicanangkan dan diterbitkan 

oleh pemerintah pusat pada umumnya ataupun pemerintah daerah Kabupaten 

Serang pada khususnya belum mampu menciptakan suatu sistem kebutuhan yang 

dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan pada 

umumnya.  

Kedua, tidak sedikit para buruh tani terjerembab dalam kemiskinan akibat 

upah yang diterimanya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada nyatanya 

masih ada suatu lingkaran dan rantai yang begitu kuat, dimana para petani 

kemudian tidak dapat menikmati panen yang seharusnya mereka rasakan, karena 

mereka terjebak pada hutang mereka sebagai modal dalam menjalankan 

pekerjaannya. Kehidupan para petani marginal selalu dalam ketergantungan 

terhadap majikan atau pemilik lahan, sementara pemilik lahan juga terjerembab 
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dalam pinjaman modal dari pemilik modal dengan ketentuan prosentase yang 

tinggi dalam jangka waktu tertentu. 

Ketiga, begitu pun kasus yang sama juga terjadi di para nelayan, dimana 

dalam melaksanakan profesinya mereka sangat tergantung pada alat-alat yang 

memiliki biaya yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan yang secara sporadis 

diambil oleh pemerintah seperti halnya tidak ada subsidi bahan bakar tentunya 

menjadi momok yang sangat menakutkan terlebih hingga saat ini para nelayan 

juga terjebak pada sistem tengkulak yang ada. Walaupun kemudian di Kabupaten 

Serang, sistem ini kemudian berubah dengan meggunakan sistem mertelu, 

sebagaimana dijelaskan di bagian latar belakang.  

Keempat, kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam melihat akan fenomena ini. Pemerintah hanya melihat pada kacamata 

statistik bagaimana kemudian angka kemiskinan dan angka keluarga sejahtera 

pada umumnya menuju pada arah yang baik, walaupun harus diakui pada 

kenyataannya kehidupan dari masyarakat petani dan nelayan masih terjebak dalam 

kemiskinan. Sehingga multilayer effek tentunya akan sangat bisa terjadi baik 

dalam sisi positif dan negatif.  

 

C. Perumusan Masalah 

Masyarakat Tani dan Nelayan Serang telah melaksanakan kegiatan ekonomi 

yang berbasis budaya maron dan mertelu  (bagi hasil) dalam berbagai bentuknya.  

Kegiatan budaya ekonomi maron dan mertelu dapat menjadi sarana peningkatan 

pendapatan akan tetapi, kegiatan budaya ekonomi tersebut belum sepenuhnya 

berharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan ekonomi Islam. Oleh 
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sebab itu perlu langkah (usaha) untuk bisa berharmonisasi dengan hukum Islam 

sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam hal bagi hasil. Untuk 

kepentingan penelitian ini penulis memfokuskan penelitian para petani dan 

nelayan diwilayah Kabupaten Serang. 

Berdasarkan masalah diatas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut :   

1. Bagaimana aktivitas perekonomian masyarakat tani dan nelayan Serang yang 

berbasis Budaya“maron, mertelu” ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ?  

2.  Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat tani dan nelayan Serang yang          

     berbasis budaya“maron, mertelu” dalam meningkatkan taraf  hidup keluarga   

     sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serang ? 

3. Bagaimana Langkah-langkah peningkatan aktivitas ekonomi berbasis budaya   

     tani dan nelayan ke arah ekonomi syariah berbasis bagi hasil ? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji secara mendalam aktivitas perekonomian masyarakat tani dan 

nelayan Serang yang berbasis Budaya“maron, mertelu” ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah. 

2.  Menganalisis aktivitas ekonomi masyarakat tani dan nelayan Serang yang          

     berbasis budaya“maron, mertelu” dalam meningkatkan taraf  hidup keluarga   

     sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serang 

3.  Menganalisis Langkah-langkah peningkatan aktivitas ekonomi berbasis budaya   

     tani dan nelayan ke arah ekonomi syariah berbasis bagi hasil. 
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E.  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, antara 

lain : 

 

Aspek Teoritis 

1. Kontribusi bagi pengembangan  ilmu  Ekonomi Syariah. 

2. Bagi akademisi bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pemerintah 

daerah dan masyarakat Serang Banten. 

 

Aspek Praktis 

1. Dapat memberikan kontribusi dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan 

“decision making” bagi pemerintah  Kabupaten Serang dalam meningkatklan 

kesejahteraan masyarakat Serang. 

2. Dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan di 

Kabupaten Serang Banten serta masyarakat Indonesia pada umumnya. 

 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Telaah Penelitian Terdahulu 

 Studi tentang sistem bagi hasil secara umum telah banyak dilakukan ataupun 

diteliti oleh banyak peneliti. Akan tetapi penelitian yang secara spesifik 
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membahas sistem bagi hasil yang berasaskan pada sistem budaya yang dikaitkan 

dengan sistem agama, kiranya sangat jarang untuk ditemukan di negeri ini. Akan 

tetapi, peneliti secara sadar dalam membangun konsep berpikir pada penelitian 

tentunya terinspirasi pada hasil-hasil tulisan yang yang dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai state of the art dan ladasan 

berpikir peneliti dalam penelitian ini baik berupa skripsi, tesis ataupun disertasi 

serta sejumlah buku teks ataupun pedoman tentang sistem bagi hasil ini. 

Dari berbagai penelusuran pemikiran para pakar di atas, terdapat beberapa 

yang terkait dan tidak sepenuhnya terkait dengan objek kajian dari penelitian ini, 

namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan perbandingan dan rujukan guna 

penelitian, karenanya studi terdahulu terebut sangat berguna. Adapun studi-studi 

yang menjadi rujukan penelitian ini diantaranya : 

1. AH. Fathonih, 2014, Zakat Sebagai Piranti Distribusi Pendapatan dan 

Peningkatan Kesejahteraan Fakir-Miskin Melalui Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia, Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Penelitian ini melihat bagaimana masih  belum optimalnya 

lembaga-lembaga pengelola Zakat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 

21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam mensejahterakan fakir 

miskin, serta menjawab bagaimana permasalahan yang timbul pada 

kenyataanya baik dari sisi legalisasi, pemerintah dan struktur dari masyarakat 

sendiri yang menyebabkan tidak berjalannya secara optimal sistem 

pengelolaan Zakat ini. Karena pada dasarnya zakat dianggap sebagai ibadah 

karitatif, yang dianggap sebagai suatu himbauan tanpa ada payung hukum 
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ataupun tindakan yang tegas jika kemudian masyarakat tidak membayar 

pajak. Lemahnya peran dari lembaga-lembagai pengelola zakat tersebut 

menambah tidak berjalannya sistem zakat yang ada di Indonesia saat ini.  

2. Hj. Eka Chandra W, Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Akad 

Pembiayaan di Perbankan Syari‟ah, ejournal-Undip. Sistem bagi hasil 

merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah 

secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling 

banyak dipakai adalah akad utama   al-mudhorobah  dan  al-musyarokah,  

prinsip ini merupakan sistem yang menggantikan mekanisme penolakan atas 

bunga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan dari sistem 

bagi hasil, bagaimana Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan 

di Perbankan Syariah, serta hambatan dan solusi dari pelaksanaan sistem bagi 

hasil tersebut. Hasil penelitian  tersebut menyiratkan bahwa produk syariah 

dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah pada 

kenyataannya bukanlah merupakan produk syariah unggulan, walaupun 

sebenarnya sistem bagi hasil ini merupakan karakteristik dari perbankan 

syariah itu sendiri, dalam praktek ketentuan sistem bagi hasil ini belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak mengalami hambatan 

menyangkut persepsi masyarakat yang belum maksimal tentang sistem bagi 

hasil itu sendiri. Sehingga sistem ini belum dapat diterapkan secara maksimal 

dan mampu meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi nasional. 

3. Renny Supriyatni Bachro, 2010, Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme 

Pembagian Untung dan Rugi (Profit and Loss Sharing Mechanism) Dapat 
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Memberi Keadilan Bagi Nasabah dan Bank Syariah, jurnal Unpad. Sejalan 

dengan upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia perlu upaya 

mewujudkan Bank Syariah yang mampu memberikan manfaat optimal bagi 

masyarakat luas (secara makro dan mikro ekonomi) melalui : 1. 

Pengembangan jaringan agar dapat melayani seluruh segmen pasar yang 

membutuhkan ;  2. Aktif mendukung sektor riil terutama UKM.  3.  4-5 

persen market share dari total banking sistem.  4. 40 persen pembiayaan 

berupa pembiayaan bagi hasil. Pada kenyataannya penerapan skim bagi hasil 

oleh bank dapat bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, antara lain: level 

transparansi sistem, adanya benchmark dalam sistem, preferensi investor, 

rasio kekayaan dan kebutuhan dasar. Fenomena rendahnya pembiayaan 

dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas 

dan diteliti, apalagi adanya kecenderungan sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan 

konvensional, hanya merupakan pergantian nama saja sedangkan mind-set 

pelakunya tetaplah konvensional. yaris tidak berbeda. Selain itu, adanya 

kecenderungan pengelola bank syariah berusaha menyetarakan bagi hasil 

bank yang bersangkutan dengan bunga pasar konvensional (khususnya bila 

tingkat bagi hasil bank pada saat itu lebih rendah daripada bunga pasar 

konvensional). Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penentuan besaran bagi 

hasil sering disesuaikan dengan besaran bunga bank konvensional. Adanya 

persepsi inilah yang kemudian sangat sulit untuk dilepaskan dan diberikan 
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pencerahan di masyarakat, sehingga Bank Syari‟ah pun terkendala dengan 

kondisi ini.   

4. Raihan Daulay, 2014, Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap 

Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syari‟ah di Kota Medan,  Jurnal-

Umsu. Adanya Bank Syari‟ah di Medan sesungguhnya memiliki peluang 

yang masih besar dan memiliki kepercayaan di masyarakat. Penelitian ini 

mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan serta keuntungan 

yang diterima oleh nasabahnya, dengan melihat pada faktor yang dominan 

dalam mempengaruhi pada nasabah tersebut. Kenyataan bahwa sistem bagi 

hasil yang ditawarkan oleh Bank Syariah menjadi salah satu alasan penting 

bagi nasabah memberikan kepecayaanya untuk menabung di Bank Syari‟ah 

tersebut selain dari itu pelayanan merupakan variabel paling dominan yang 

mempengaruhi keputusan menabung nasabah bank Syariah di Kota Medan. 

Hal ini berarti pelayanan sangat berpengaruh didalam mempengaruhi 

keputusan menabung nasabah disamping bagi hasil. 

5. Choirul Hamidah, 2015,  Pendapatan dan Resiko Penggarap Dengan Sistem 

Maron dan Mertelu di Kecamatan Babadan, Jurnal, Universitas 

Muhamadiyah Ponorogo. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

pendapatan yang diharapkan dan risiko yang dihadapi oleh petani kecil pada 

mertelu dan maron sistem . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan 

petani kecil dalam sistem mertelu lebih besar dibandingkan dengan sistem 

maron. Berdasarkan hasil penelitian, sistem atau kesepakatan mertelu 

dianggap lebih mudah dan memberikan keleluasaan pada petani penggarap 
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untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu 

bagi petani penggarap yang telah lama melakukan usaha serta memiliki 

modal yang cukup, sistem mertelu menjanjikan hasil yang lebih besar 

dibanding sistem maro. Sehingga pendapatan petani penggarap sangat 

dipengaruhi oleh kepemilikan modal yang menentukan mereka untuk 

menerapkan kesepakan maro atau mertelu. Pada sistem maro, petani 

penggarap memperoleh pendapatan yang sama besar dengan pemilik lahan, 

sedangkan pada sistem mertelu memperoleh pendapatan lebih besar yaitu 2/3 

dari hasil panen. 

6. Tri Wahyuningsih, 2011, Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya 

Mewujudkan Solidaritas Masyarakat, Jurnal-Universitas Negeri 

Semarang.penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem bagi hasil maro 

dalam bidang pertanian serta manfaatnya dalam kehdupan masyarakat. Sistem 

perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 

masyarakat desa sejak dahulu. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan adalah menggunakan sistem maro yaitu penggarap yang 

membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik 

sawah. Hasil dari penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa mekanisme 

sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem maro yaitu 

penggarap yang membiayai semua biaya pertanian seperti membeli bibit 

tanaman, pupuk, air, serta biaya untuk tenaga buruh, dan hasilnya dibagi dua 

dengan pemilik sawah pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak saja dapat 
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meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas 

dalam masyarakat. 

7. Achmad Bakhrul Muchtasib  2002,  Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan 

Syariah, Penelitian ini menjelaskan tentang konsep Bagi Hasil pada 

perbankan syariah yang dapat disimpulkan bahwasannya di dalam perbankan 

syari‟ah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi 

hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank Syari‟ah dapat 

berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank 

berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, 

begitupun sebaliknya jika bank pemilik dana akan membebankan biaya 

tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.  

8. Hamdan 2005, Evaluasi Program Permberdayan Ekonomi Masyarakat 

Pesisir (PEMP 2001) di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Pesisir, Tesis, Pascasarjana Universitas Diponogoro. 

Permasalahan pelik pada masyarakat pesisir seringkali identik dengan 

masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Penelitian tersebut menjelaskan dan menggambarkan bagaimana 

pengaruh dari pemberian bantuan dana melalui program PEMP 2001 terhadap 

peningkatan pendapan masyarakat pesisis di kecamatan Mlonggo. Hasil dari 

penelitian tersebut menisaratkan bahwa program PEMP 2001 Kabupaten 

Jepara dapat dikatakan cukup berhasil, karena terlihat dari segi kelembagaan 

dengan adanya pembentuan kelompok, mekanisme perguliran dan 

penyerapan dana bantuan yang terlksana dengan baik.  
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9. Azis Muslim  2014, Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan 

Berbasis Tanggung Jawab Sosial Masjid, Disertasi, Universitas Sebelas 

Maret. Penelitian ini menghasilkan rumusan model pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin sebagai berikut: pertama, input pemberdayaan ekonomi 

meliputi lembaga keuangan berbasis masjid, kepemimpinan, sasaran 

pemberdayaan, dan kerja sama. Kedua, proses pemberdayaan ekonomi 

dimulai dari membangun spiritualitas, membangun kesadaran wirausaha, 

pemberian kapasitas (capacity building) sampai dengan pemberian daya yang 

dilakukan secara berurutan. Ketiga, output pemberdayaan ekonomi mencakup 

bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat, 

outcome pemberdayaan ekonomi adalah keberdayaan ekonomi jamaah yang 

ditunjukkan dengan terbentuknya wirausahawan yang jujur dan amanah yang 

dilandasi oleh pengamalan agama yang kuat, terwujudnya 

kemandirian/kesejahteraan jamaah yang ditandai dengan munculnya 

peshodaqoh atau pezakat baru, keberlanjutan usaha karena banyaknya 

jaringan dengan jamaah lain, dan ketersediaan atau kemudahan akses modal 

untuk pengembangan usaha.  

10. Umrotul Khasanah  2010,  Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam, Jurnal 

Syari‟ah dan Hukum, UIN Maliki Malang.  Para petani banyak menggunakan 

sistem bagi hasil antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan atau bibit) 

dengan para penggarap untuk merawat pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan 

bagi hasil petani tersebut bila mengalami keuntungan maka akan segera 

damai dibagi begitu juga kalau ada kerugian maka akan dibebankan kepada 
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kedua belah pihak. Sistem mudharabah ternyata telah banyak dipraktekan di 

Indonesia walaupun istilah yang dipakai memakai bahasa lokal. Sistem ini 

dianggap memberikan kontribusi besar dalam peingkatan ekonomi 

masyarakat khususnnya petani.  

Keseluruhan dari penelitian-penelitian yang disebutkan diatas, walaupun secara 

umum banyak membahas tentang persoalan-persoalan sistem bagi hasil, akan 

tetapi berbeda dengan pokok-pokok persoalan dan kajian yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. Akan tetapi karya-karya tersebut diatas hendaknya 

dijadikan sebagai sebuah referensi dalam pelaksanaan penulisan disertasi ini. 

Kajian tentang bagaimana sistem maron mertelu sebagai sistem bagi hasil yang 

sesuai dengan syari‟ah Islam, secara holistik dan komprehensif belum banyak di 

bahas dan didalami pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu agar 

dapat membedakan kajian disertasi yang telah ditulis sebagaimana pada paparan 

diatas dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, dapat terlihat pada tabel 1 

dibawah ini : 

  

No Nama Judul 
Teori yang 

digunakan 
Kesimpulan 
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1. AH. 

Fathonih, 

2014,  

“Zakat Sebagai 

Piranti Distribusi 

Pendapatan dan 

Peningkatan 

Kesejahteraan Fakir-

Miskin Melalui 

Peraturan Perundang-

Undangan di 

Indonesia” 

Teori Utama 

(Teori Kredo 

dan Otoritas 

Hukum), Teori 

Menengah 

(Teori Keadilan 

Sosial dan 

Tanggung 

Jawab Negara), 

Teori Aplikatif 

(Teori 

Konstitusi 

Indonesia dan 

Teori Penegakan 

Hukum)   

Zakat dianggap 

sebagai ibadah 

karitatif, yang 

dianggap sebagai 

suatu himbauan tanpa 

ada payung hukum 

ataupun tindakan yang 

tegas serta lemahnya 

peran dari lembaga-

lembagai pengelola 

zakat tersebut 

menambah tidak 

berjalannya sistem 

zakat yang ada di 

Indonesia saat ini.  

 

2. Hj. Eka 

Chandra W 

Analisis Pelaksanaan 

Sistem Bagi Hasil 

Dalam Akad 

Pembiayaan di 

Perbankan Syari‟ah 

Hubungan 

hukum atau 

peraturan 

dengan 

pelaksanaan 

sistem bagi hasil 

dalam akad 

pembiayaan 

pada bank 

syariah.  

Produk syariah 

dengan sistem bagi 

hasil 

seperti mudharabah 

 dan musyarakah pada 

kenyataannya 

bukanlah merupakan 

produk syariah 

unggulan, walaupun 

sebenarnya sistem 

bagi hasil ini 

merupakan 

karakteristik dari 

perbankan syariah itu 

sendiri, dalam praktek 

ketentuan sistem bagi 

hasil ini belum dapat 

dilaksanakan secara 

maksimal dan masih 

banyak mengalami 

hambatan menyangkut 

persepsi masyarakat 

yang belum maksimal 

tentang sistem bagi 

hasil itu sendiri. 



33 
 

 
 

3. Renny 

Supriyatni 

Bachro, 

2010 

Sistem Bagi Hasil 

Dengan Mekanisme 

Pembagian Untung 

dan Rugi (Profit and 

Loss Sharing 

Mechanism) Dapat 

Memberi Keadilan 

Bagi Nasabah dan 

Bank Syariah 

Studi 

perbandingan 

hukum 

(comparative 

study).  

 

perjanjian bagi hasil 

dengan mekanisme 

bagi pendapatan 

(revenue sharing 

mechanism) memiliki 

tingkat 

ketidakpastian/risiko 

yang lebih rendah 

dibandingkan dengan 

akad/perjanjian 

dengan mekanisme 

bagi untung dan rugi 

(profit and loss 

sharing), dan pemilik 

dana hanya 

mengalami kerugian 

sampai sebatas 

modalnya.  

4. Raihan 

Daulay, 

2014 

Analisis Pelayanan 

dan Bagi Hasil 

Terhadap Keputusan 

Menabung Nasabah 

Pada Bank Syari‟ah di 

Kota Medan 

Deskriptif 

Eksplanatori 

Secara bersama-sama 

terdapat pengaruh 

yang sangat signifikan 

pelayanan dan bagi 

hasil terhadap 

keputusan menabung 

nasabah pada Bank 

Syariah di kota Medan 

pada tingkat 

kepercayaan 

95%.Secara parsial 

variabel pelayanan 

dan bagi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

menabung nasabah 

Bank Syariah di kota 

Medan. 

5. Choirul 

Hamidah, 

2015 

Pendapatan dan 

Resiko Penggarap 

Dengan Sistem Maro 

dan Mertelu di 

Kecamatan Babadan. 

Deskriptif 

Survey 

Pendapatan petani 

penggarap sangat 

dipengaruhi oleh 

kepemilikan modal 

yang menentukan 

mereka untuk 

menerapkan 

kesepakatan maro dan 

mertelu. Pada system 

maro petani 
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penggarap 

memperoleh 

pendapatan yang sama 

besar dengan pemilik 

lahan sedangkan pada 

system mertelu 

memperoleh 

pendapatan lebih 

besar yaitu 2/3 dari 

hasil panen 

6. Tri Wahyu-

ningsih, 

2011 

Sistem bagi hasil 

maro sebagai upaya 

mewujudkan 

solidaritas 

masyarakat 

Kualitatif Studi 

Kasus 

Sistem perjanjian bagi 

hasil merupakan 

bentuk kerjasama 

yang dilakukan oleh 

masyarakat sejak 

dahulu. 

7. Achmad 

Bakhrul 

Muchtasib, 

2002 

Konsep Bagi Hasil 

Dalam Perbankan 

Syariah 

Comparatif 

hukum 

Mekanisme penerapan 

sistem bagi hasil 

dalam perbankan 

syariah baik 

berdasarkan pada hasil 

bersih dari pendapatan 

ataupun berdasarkan 

pada total pendapatan 

yang diterima.  

8. Hamdan, 

2005 

Evaluasi Program 

Permberdayan 

Ekonomi Masyarakat 

Pesisir (PEMP 2001) 

di Kabupaten Jepara 

Dalam Upaya 

Peningkatan 

Pendapatan 

Masyarakat Pesisir 

Kualitatif 

analisis program 

PEMP 

program PEMP 2001 

Kabupaten Jepara 

dapat dikatakan cukup 

berhasil, karena 

terlihat dari segi 

kelembagaan dengan 

adanya pembentuan 

kelompok, mekanisme 

perguliran dan 

penyerapan dana 

bantuan yang 

terlksana dengan baik.  

 

9.  Azis 

Muslim, 

2014 

Model Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin 

Perkotaan Berbasis 

Tanggung Jawab 

Sosial Masjid 

Model Evaluasi 

Program 

Kaufman dan 

Thomas 

Penelitian ini 

menghasilkan 

rumusan model 

pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 

miskin 
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10.  Umrotul 

Khasanah, 

2010 

Sistem Bagi Hasil 

Dalam Syariat Islam 

Pembiayaan 

Dengan Skim 

Syariah 

Sistem mudharabah 

ternyata telah banyak 

dipraktekan di 

Indonesia walaupun 

istilah yang dipakai 

memakai bahasa lokal. 

Sistem ini dianggap 

memberikan 

kontribusi besar dalam 

peingkatan ekonomi 

masyarakat 

khususnnya petani.  

11. Syihabudin Pengembangan 

Aktifitas Ekonomi 

Berbasis Budaya 

Petani dan Nelayan 

Di Kabupaten Serang 

Ke Arah Ekonomi 

Syariah Berprinsip 

Bagi Hasil 

Grand Theory 

(Teori Dasar): 

Teori Lawrence 

M. Friedman,  

Middle Theory 

(Teori 

Menengah): 

Teori 

Kesejahteraan, 

Apply Theory 

(Teori Terapan) 

: Teori Maslahat 

Al-Ummat, dan 

Teori 

Mashlahah 

Mursalah. 

Penerapan sistem bagi 

hasil (maron dan 

mertelu) yang 

merupakan bagian 

dari Ekonomi Islam 

sebagai 

pengenjawantahan 

dari konsep 

perekonomian rakyat 

dan mampu 

meningkatkan 

pendapatan keluarga 

 

Selain dari itu, peneliti dalam melakukan studi ini juga terinspirasi pada 

beberapa tulisan-tulisan yang dibuat oleh para pakar yang kemudian dijadikan 

acuan dan landasan dalam menggerakan konsep berpikir pada penelitian ini. Para 

pakar ekonomi telah bayak menulis tentang upaya memulihkan kembali 

perekonomian yang pernah ambruk akibat krisis ekonomi, seperti tulisan Adi 

Sasono yang berjudul “Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”.
11

 

Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa pengelolaan ekonomi yang kurang 

                                                           
11

Sri-Edi Swasono. “Tuduhan Obsurd: Perekonomian Rakyat Dikatakan Tidak Konsepsional ?; 

dalam buku “Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari‟ah, editorBaihaqi abd.Majid 

cet.I. 2000. h 11 
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transparan dan tidak memberdayakan rakyat secara partisipatif akan melahirkan  

kesenjangan sosial ekonomi yang sangat menyolok. Solusi yang harus dilakukan 

adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi untuk 

meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan daya beli mereka, yang 

kemudian mereka mampu menciptakan kemandirian untuk mencapai 

kesejahteraan sosial. Konsep pembangunan di atas senada dengan tulisan Sri-Edi 

Swasono
12

, dalam sistem perekonomian rakyat bahwa arah kebijakan strategis 

mengacu pada potensi-potensi dalam negeri dengan pengoptimalkan pertisipasi 

masyarakat. Dengan memberikan kesempatan aktif, maka tingkat produktivitas 

rakyat akan meningkatkan yang pada akhirnya pendapatan mereka akan berangsur 

membaik. Melalui pendapatan rakyat yang semakin membaik, maka akan 

menimbulkan kemakmuran masyarakat. Lain lagi dengan tulisan Ririn Handayati 

(2006) dalam tulisan “Paradigma Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Bukan Sekedar Tugas dan Kebijakan, Tetapi Sebuah Investasi
13

, menyatakan 

bahwa upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih belum 

memenuhi harapan, dikarenakan adanya degradasi sense of crisis dan kerisis etika 

yang kronis untuk bersimpati dan berempati terhadap rakyat miskin, sehingga 

menyengsarakan orang miskin. Sementara kontribusi Islam banyak berperan 

dalam pembangunan ekonomi, dan pembangunan Islam berakar pada titik rujukan 

nilai-nilai yang ada pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Konsep pembangunan Islam 

                                                           
12

Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohamad Maiwan, “Kemiskinan” : Teori, Fakta dan 

Kebijakan, Edisi Pertama, Penerbit IMPAC, Jakarta 1999, h.2 
13

Ririn Handayanti, “Paradigma Baru Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Bukan Sekedar 

Tugas dan Kebijakan, Tetapi Sebuah Investasi Dalam Menuju Indonesia Sejahtera”. Jakarta : 

Khanata, Pustaka LP3ES, 2006 h. 59 
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memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur moral spiritual serta material 

untuk mewujudkan optimalisasi kesejahteraan. Aspek moral spiritual dan material 

merupakan dimensi yang saling memperkuat pencapaian keseimbangan dunia dan 

akhirat. Diantara prinsip-prinsip Ekonomi Islam adalah memperdayaan natural 

resources dengan potensi humanresources yang berdasarkan prinsip pemerataan 

dan keadilan.  

 

G.  Kerangka Berpikir 

 Titik fokus pada penelitian ini adalah pada pengembangan aktivitas ekonomi 

yang berbasiskan pada budaya bagi para petani dan nelayan di Kabupaten Serang 

yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari‟ah yang berprinsip bagi hasil. Oleh 

karena itu studi ini akan memahami tentang kedudukan dari hukum ataupun 

aturan-aturan baik yang dilegalisasi oleh pemerintah seperti Undang-Undang 

ataupun peraturan daerah, kemudian di selaraskan dengan hukum-hukum agama 

Islam yang sesuai pada kaidah dan ketentuan pada objek penelitian ini. Untuk 

dapat memahami tentang permasalahan-permasalahan pada penelitian ini, maka 

akan dijelaskan beberapa teori yang dijadikan sebagai perspektif yang dibangun 

oleh peneliti dalam memahami dan menjelaskan pada objek yang diteliti.  

 Kerangka Teori 

1. Grand Theory (Teori Dasar): Teori Lawrence Meir Friedman 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung empat unsur sistem hukum, yakni materi hukum 

(teori of law), struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the 
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law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat 

penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan 

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam 

suatu masyarakat.
14

 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 

1984 : 5-6):  

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of 

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  …Strukture 

also means how the legislature is organized  …what procedures the police 

department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the 

legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.”
15

 

 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran 

pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka 

periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. 

Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan 

sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan 

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana 

pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, pembuat hukum dan badan serta proses 

hukum itu berjalan dan dijalankan. 

Substansi hukum menurut Friedman adalah: 

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the 

actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the 

stress here is on living law, not just rules in law books”. 

                                                           
14

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social 

Science Perspective), Penerbit Nusa Media, Ujungberung, Bandung, 2009, Hlm 3 
15

Ibid 
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Aspek lain dari substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku 

nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang 

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dan bukan hanya 

aturan-aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Hal yang 

menjadi masalah dalam substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam 

tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang 

muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan 

mengabaikan sama sekali hukum diluar itu serta memandang bahwa prosedur 

hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal 

tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.  Sedangkan mengenai 

budaya hukum, Friedman berpendapat :  

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people‟s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the 

climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, 

avoided, or abused”. 

 

Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan 

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum 

juga merupakan suatu ekspresi dari tingkat kesadaran hukummasyarakat yang 

belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara proporsional dan 

berkeadilan.
16

 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak 

lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk 

                                                           
16

ibid 
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menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang 

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah 

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum 

tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya 

penegakan hukum (law enforcement) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi 

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya 

belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. 

Sistem hukum merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas 

tertentu yang bersifat mekanis, organis atau sosial.Para filosof hukum dan para 

ilmuan sosial telah sama-sama berupaya untuk memberikan definisi yang tidak 

terhitung jumlahnya untuk mengetahui definisi sistem hukum itu sendiri. 

Perbedaan berbagai macam kelompok itu mencerminkan perbedaan cara pandang 

mengenai hukum. Meskipun demikian, terdapat pemikiran beberapa ahli yang 

dianggap paling mendekati makna sistem hukum secara keseluruhan. Diantaranya 

yakni adalah Grotius (1583-1645) yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan 

moral yang mewajibkan seseorang atau banyak orang atau masyarakat untuk 

menaati apa yang dianggap benar.
17

 Hukum menurut Thomas Hobbes (1588-

1679) adalah semata-mata apa yang dikehendaki oleh penguasa. Hukum menurut 

Karl Von Savigny (1779-1861) sistem hukum yaitu sesuatu yang berakar pada 

sejarah manusia, dimana hal tersebut dihidupkan oleh kesadaran, kebiasaan dan 

keyakinan suatu warga negara atau kelompok masyarakat disamping itu juga 
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hukum menurut Hans Kelsen (1881-1973) adalah seperangkat peraturan yang 

mengandung semacam kesatuan yang dapat dipahami melalui sebuah sistem.
18

 

Pendapat-pendapat yang berbeda mengenai sistem hukum ini menjadi sebuah 

pandangan yang sangat kompleks mengenai hukum. Namun disamping itu dapat 

juga dilihat bahwa sistem hukum lahir sebagai respon atas tuntutan sosial. 

Disamping itu sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan 

menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Nilai-nilai yang 

terkandung didalam hukum pada akhirnya dibangun atas dasar norma statis dan 

norma dinamis. Dalam sistem norma statis, norma tersebut bersifat valid dan 

membuat para individu untuk tunduk pada aturan hukum yang diatur oleh norma 

hukum tersebut. Berdasarkan isi dan kualitas yang terbukti secara langsung 

menjamin validitasnya. Selain itu didalam norma statis terdapat kekuatan pengikat 

dari norma dasar tersebut yang dibuktikan dengan adanya hukum sebagai norma 

moralitas yang terdapat didalam sistem itu sendiri. 

Selain dari norma statis terdapat juga norma dinamis yang berangkat dari 

pandangan bahwa norma ini dibangun dengan norma kepatuhan. Seperti seorang 

bapak yang melarang anaknya berdusta, ataupun perintah Tuhan bahwa anak 

harus mematuhi orang tuanya. Dan norma ini memberikan dasar fondasi yang 

kuat bagi sistem hukum. Norma dari sistem hukum yang dinamis harus dilahirkan 

melalui tindakan-tindakan kehendak dari para individu yang diberi wewenang 

untuk membentuk norma hukum yang lebih tinggi lagi. Pemberian wewenang ini 

merupakan pendelegasian arti suatu otoritas tertentu kepada otoritas lainnya. 
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Wewenang hukum dalam mengatur perilaku manusia didasarkan pada norma-

norma yang menetapkan kewajiban hukum.
19

 Hal ini dapat diberlakukan pada 

manusia, binatang dan benda mati. Kendati tatanan hukum modern hanya 

mengatur perilaku atau perbuatan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa tatanan hukum itu mengatur perilaku manusia terhadap tumbuhan, 

binatang dan benda mati. 

Pemaparan teori sistem hukum juga dikemukakakan oleh oleh Lawrence M. 

Friedman yang membagi sistem hukum menjadi empat bagian yaitu :
20

 

1. Materi Hukum (Theory of law) 

2. Struktur Hukum (Legal Structure) 

3. Substansi Hukum (Legal Substance) 

4. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Kajian kedua mengenai struktur hukum dalam teori Lawrence M Friedman 

menyebut bahwa suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan dengan baik.
21

. Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut 

dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab lembaga-lembaga tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

 pengaruh-pengaruh politik warga negara yang berkepentingan terhadap sebuah 

kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruh-pengaruh politik warga negara 

terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan struktur hukum 

dalam mengatur dan mengurusi warga negara. 

                                                           
19

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Diterjemahkan Dari 
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Terdapat adagium yang menyatakan“fiat justitia et pereat mundus”meskipun 

dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. 
22

Hukum tidak dapat berjalan bila tidak 

ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan 

independensi dalam menghadapi persoalan hukum dimasyarakat. 

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung  

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan.Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan  penegakkan 

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
23

 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses 

rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
24

 Sehingga dapat dipertegas 

bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan 

hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka 

akan ada masalah. Sehingga semua elemen diharapkan baik dan dapat 

memberikan ketertiban dan keteraturan dalam hukum. 

Teori ketiga dari Lawrence M Friedman menyatakan bahwa substansi hukum 

menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga 

bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem 

hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang 

mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (living 
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law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Dan 

hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun 

hukum yang berkeadilan. 
25

 

Teori Lawrence M Friedman yang keempat yakni budaya hukum 

menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melaui sistem 

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu 

didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial 

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan.Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini. 

Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dan 

sejalan perkembangan masyarakat. hal ini menempatkan hak sebagai nilai yang 

lebih penting dari kewajiban, persamaan lebih penting dari pengawasan dan 

tanggung jawab lebih penting dari paternalisme.
26

 Christhopher St. Germain pada 

abad ke 16 menyatakan bahwa : 

“There is explained that where the canonost or civilian would speak of the law of 

nature, the common lawyer speak of reason”
27

 

 

Kebiasaan hukum menjadi hal yang prioritas dalam masyarakat. sebab 

kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah 
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norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh tidaknya 

dilakukan sebuah perbuatan tersebut. Pada akhirnya hukum juga harus dimaknai 

sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari masyarakat itu sendiri. 

2. Middle Theory (Teori Menengah ): Teori Kesejahteraan 

 Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan 

membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga 

diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonpomi masyarakat 

memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur 

perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.   

1) Teori Kesejahteraan sosial dan ekonomi 

Sebagai usaha yang terencana dan terlembaga, pembangunan di bidang 

kesejahteraan sosial selalu menjadi mainstream pembangunan skala prioritas 

pemerintah. Hal ini dikarenakan isu kesejahteraan selalu menjadi ukuran 

pembangunan.Tak hanya pada aspek material semata, kesejahteraan social juga 

mencakup aspek spiritual manusia. Fungsi pembangunan yang dilakukan 

pemerintah dapat dirumuskan kedalam tiga varian, yaitu pertumbuhan ekonomi, 

perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Ketiga hal tersebut menjadi 

urusan makro ketika konsep pembangunan kesejahteraan sosial digulirkan. 

J.M.Keynes dalam mengembangkan teori kesejahteraan sosialnya, selalu 

menekankan pada tugas dan fungsi pemerintah (negara) sebagai pemilik 

kewenangan pembangunan. Ketika berbicara soalkesejahteraan sosial, pemerintah 
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tidak mungkin dapat terlepas dari persoalan ini karena secara pasti, tugas dan 

peran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin manusia-

manusiadalam keadaan sejahtera, baik material maupun non-material.
28

 

Pengertian Negara Kesejahteraan (welfare  state) sendiri adalah negara yang 

pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar 

kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), 

Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan Anti 

Diskriminasi.
29

 

Kesejahteraan rakyat itu sendiri sebenarnya merupakan suatu konsep negara 

yang memang diimpikan oleh negara Indonesia sejak jaman pra kemerdekaan. 

Hal ini dapat diketahui dalam gagasan tentang negara kesejahteraan di Indonesia 

yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh “The Founding Fathers”. Para tokoh tersebut 

memiliki konsep sebagai berikut : 

a) Ir.Soekarno mengusung propaganda anti-neoimperilaisme dan 

neokolonialisme, membangkitkan semangat perjuangan politik dan 

membangun ekonomi berdikari. 

b) Sjahrir menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia menawarkan gagasan 

sosialisme ekonomi. 

c) Mohammad Hatta memelopori gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi dan 

pasar sosial. 
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Ketiga tokoh tersebut, meski akhirnya menempuh jalan politik berbeda, 

memiliki gagasan sama dalam membangun negara kesejahteraan. Tujuan pokok 

negara kesejahteraan, antara lain : 
30

 

a) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk 

kepentingan publik; 

b) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 

c) Mengurangi kemiskinan; 

d) Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat 

miskin; 

e) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi “disadvantaged 

people”; 

f) Memberi proteksi sosial bagi tiap warga. 

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia konsep negara 

kesejahteraan tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa : 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
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Selain itu dasar negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip 

keadilan sosial serta dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 33 dan 34 UUD 

1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial. 

Teori negara kesejahteraaan (welfare state) pada prinsipnya akan sangat 

berkaitan dengan teori keamanan negara(security approach). Hal ini sebagaimana 

tetuang dalam Al-Qur‟an Surat Al-Quraisy ayat 1-4 : 

      
      

    
       

       

 

Artinya : 

1) Karena Kebiasaan orang-orang Quraisy. 

2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. 

3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (ka‟bah). 

4) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan. 

 

Mengingat ketika keamanan negara (security approach) sudah terwujud, 

maka kesejahteraan (welfare) negara juga dapat terwujud.
31

 

Terdapat dua jenis ekonomi kesejahteraan, yaitu ekonomi kesejahteraan 

konvensional dan ekonomi kesejahteraan syariah. Ekonomi kesejahteraan 

konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan 

mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Ekonomi kesejahteraan syariah 

bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu 

kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi 

kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi 
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juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dengan 

demikian ekonomi kesejahteraan syariah mempunyai konsep lebihkomprehensif 

(Mannan, 1970:358). Namun yang akan dibahas pada disertasi ini adalah 

mengenai ekonomi kesejahteraan konvensional. 

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis 

sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya 

mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek saja, 

tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara 

(Mikhael Huda:2000).Ilmu ekonomi kesejahteraan adalah salah satu cabang 

ekonomi yang normatif. Bidang bahasan dari dari ekonomi kesejahteraan 

berkaitan dengan pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik. Bidang kajian 

tersebut sangat berbeda dengan bidang kajian cabang ilmu ekonomi pasitif. 

Seperti ilmu ekonomi tenaga kerja, sejarah perekonomian, perdagangan 

internasional, moneter serta ekonomi makro. Setiap ilmu ekonomi positif 

mencoba menjelaskan berbagai fenomena empirik (Allan M. Feldman: 2000). 

Jadi dari pengertian di atas bisa kita temukan bahwa ekonomi kesejahteraan 

membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara 

optimal. Ekonomi kesejahteraan dalam bahasanya juga akan memikirkan prinsip 

keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini mengarahkan kegiatan 

ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi. Yang mana 

dalam pengertian yang lebih luas pembahasan dalam ekonomi kesejahteraan 

adalah pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial.Keadaan pasar 

yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang 
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menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar 

merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib 

dalam mekanisme pasar. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kegiatan pasar akan banyak 

mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi 

dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi 

kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus 

diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit 

tercapai. Ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan hubungan antara pasar yang 

kompetitif dan optimalitas. Sehingga pasar kompetitif menjadi sempurna. Sisi 

praktis dari ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan kesenjangan antara pasar 

privat yang sempurna dengan realitas adanya eksternalitas dan barang publik 

(Allan M. Feldman: 2000). Sehingga persaingan pasar yang tidak sempurna akan 

menjauhkan terewujudnya ekonomi untuk kesejahteraan. Mekanisme pasar sangat 

penting untuk menwujudkan ekonomi kesejahteraan. Dan kesulitan yang 

ditemukan adalah bagaimana mewujudkan itu, karena ada ekternalitas dan barang 

publik yang kemudian harus diperhatikan. 

Eksternalitas akan membawa dua dampak, yakni dampak positif dan 

dampak negatif. Ekternalitas yang merupakan salah satu indikator terjadinya pasar 

persaingan sempurna perlu dicermati dalam perwujudan ekonomi kesejahteraan. 

Karena pembahasan ekonomi kesejahteraan akan terus berbicara bagaimana 

semuanya berjalan secara optimal dan pasar yang begitu kompetitif berjalan 
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secara sempurna. Sehingga ketika pasar tidak berjalan sempurna maka akan 

semakin sulit pula mewujudkan ekonomi kesejahteraan. 

Pengertian Ekonomi Kesejahteraan 

Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi 

alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan 

dengan itu (O‟Connel, 1982).Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka kerja yang 

digunakan oleh sebagian besar ekonom publik untuk mengevaluasi penghasilan 

yang diinginkan masyarakat (Rosen, 2005:99). Ekonomi kesejahteraan 

menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam 

alokasi sumberdaya. 

Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari 

kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada 

dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan 

kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat 

sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar 

pengukuran. Ekonomi kesejahteraan juga berasumsi bahwa individu merupakan 

hakim terbaik bagi kesejahteraan mereka sendiri, yaitu setiap orang akan 

menyukai kesejahteraan lebih besar daripada kesejahteraan lebih kecil, dan 

kesejahteraan itu dapat diukur baik dalam terminologi yang moneter atau sebagai 

suatu preferensi yang relatif.Kesejahteraan sosial mengacu pada keseluruhan 

status nilai guna bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sering didefinisikan 

sebagai penjumlahan dari kesejahteraan semua individu di masyarakat. 
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Kesejahteraan dapat diukur baik secara kardinal yang dalam dollar (rupiah), atau 

diukur secara ordinal dalam terminologi nilai guna yang relatif. Metoda kardinal 

jarang digunakan sekarang ini oleh karena permasalahan agregat yang membuat 

ketelitian dari metoda tersebut diragukan. Ada dua sisi dari ekonomi 

kesejahteraan, yaitu efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Efisiensi 

ekonomi adalah positif, distribusi pendapatan adalah jauh lebih normatif. 

Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Konvensional 

Pada Teori ekonomi kesejahteraan ada dua pendekatan yang dapat diambil, 

yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru 

(modern). Pendekatan Neo-klasik telah dikembangkan oleh Pigou, Bentham, 

Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa 

nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan 

peningkatan yangsemakin kecil dalam nilai guna (diminishing marginal utility). 

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai 

fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna 

untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. 

Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu 

fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna 

individu. 

Ukuran Kesejahteraan 

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian 

sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, 
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kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti 

lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan 

partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa (www.menkokesra.go.id). 

Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi 

fisik, seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), 

Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan 

Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi 

inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari 

sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa 

besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk 

kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau 

periode tertentu. 

Ukuran tingkat kesejahteraan manusia selalu mengalami perubahan. Pada 

1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan, 

harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera 

diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-

Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang 

disebut Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi 

ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek 

kualitas sosial suatu masyarakat.Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, 

memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas 

dkk, (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke 

http://www.menkokesra.go.id/
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bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh 

terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. 

Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan 

masyarakat golongan menengah kebawah. 

Todaro secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W 

(walfare) dengan persamaan sebagai berikut: 

W = W (Y, I, P) 

Dimana: 

Y adalah pendapatan perkapital,  

I adalah ketimpangan, dan  

P adalah kemiskinan absolut. 

Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus 

dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara 

berkembang.Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, 

diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan 

perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan. 

3. Apply Theory (Teori Terapan) : Teori Maslahat Al-Ummat dan Mashlahah  

      Mursalah 

Konsep kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan 

membimbing masyarakat Islam agar menampakkan wajah Islam sebagai 

rahmatan lil‟alamin, menampilkan masyarakat yang mempunyai citra moderasi 



55 
 

 
 

dan penuh toleransi (ummatan wasathan)
32

. Penyebutan “inti “ dimaksudkan 

untuk memaknai bahwa maslahat merupakan unsur utama bangunan hukum 

Islam, yang mengikat unsur-unsur terkait lain. 

Konsep maslahat berasal dari bahasa Arab, yang telah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia.
33

 Kata maslahat telah menjadi kosa kata dalam bahasa 

Indonesia. Secara konvensional, maknanya mengacu pada pemenuhan 

kepentingan umum bagi komunitas muslim. Lawan katanya adalah mafsadat atau 

mudharat. Konotasi kedua kata ini negatif, yaitu kerusakan, kehancuran, kerugian, 

bahaya, dan kegagalan.  

Para fuqaha telah merumuskan konsep ini dengan berbagai versi penafsiran. 

Secara normatif, maslahat mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, 

sehingga hanya ada kebajikan, kenyamanan, dan kedamaian. Adapun secara 

empiris, konsep maslahat mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang 

positif itu terealisasikan sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami 

masyarakat.  

Hukum Islam yang menjanjikan maslahat bagi hamba-hamba Allah (al-ibad), 

konstruksi dan daya aturnya harus memihak pada maslahat secara empiris itu. 

Mesti pula dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemaslahatan itu harus sepakat 

dengan aspek empirisnya. Keberadaan kemaslahatan itu harus nyata dirasakan dan 

dialami oleh hamba Allah (al-ibad) yang dalam bahasa empirisnya disebut al-

ummah. Dalam skama normatif-empiris, hukum Islam dapat dipahami sebagai 

wasa‟il dalam mencapai kemaslahatan hamba-Nya. 

                                                           
32

Juhaya S. Praja . “Teori Hukum dan Aplikasinya”. Penerbit: Pustaka Setia. Bandung, hal 161 
33

Ibid 
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Secara umum, ummah berarti dua orang atau lebih yang terhimpun dalam satu 

kelompok atau grup. Menurut antropologi, kelompok adalah orang banyak yang 

terhimpun dalam wilayah budaya tertentu. Konsep ummah menunjukkan ragam 

satuan-satuan komunitas yang tergabung dalam ummah itu, baik dari segi ras 

maupun etnis. Konsep empiris ummah adalah orang-orang banyak yang tidak 

terbatas ragam vertikalnya (sejarah generasi, dan keturunan) dan ragam 

horizontalnya (sosial, politik, budaya, dan ekonomi). Kosep normatif ummah 

adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama, bangsa, 

dan budaya. Rumusan konsep tetang ummah menunjukkan adanya sekelompok 

orang banyak, yang dibimbing oleh nilai dan norma budaya Islam. Jika kedua 

konsep empiris maslahat itu digabungkan dengan konsep ummah, hukum Islam 

dapat direalisasikan secara empiris dalam kenyataan untuk ummah yang beragam 

akan tercapai fungsi Islam sebagai rahmatan lilalamin 

Tugas kerasulan Muhammad SAW adalah menyeru seluruh umat manusia 

untuk bertauhid dalam arti : 

1. Tauhidullah (Q.S. Al-Anbiya (21):107;Q.S. Ali Imran(3):64); 

 Surat Al Anbiya ayat 107 : 

    
     

Artinya : “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam” (QS. Al Anbiya : 107). 

 

 Surat Ali Imran ayat 64 : 
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Artinya :“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, 

bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 

dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 

yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 

Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-

orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS. Ali Imran : 64). 

 

2. Tauhid al-Ummah (Q.S. Al-Anbiya (21):92) dan bertakwa hanya kepada 

Allah. 

Surat Al Anbiya ayat 92 : 

    
   

     
 

Artinya : “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; 

agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku” 

(QS Al Anbiya : 92)  

 

3. Tauhid al-Maslahat, yaitu hanya satu tujuan. 

Tujuan ajaran agama dan hukum, yaitu mencapai kemaslahatan umat 

manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa maslahat al-ummah dapat menjadi 

teori besar dalam membimbing masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan 

kedamaian untuk semua orang dan lingkungannnya atau untuk menciptakan 

rahmat bagi seluruh alam. 

Teori maslahat ummat ini dapat dijadikan metode dan teknik dalam 

mengarahkan umat yang toleran dan memiliki kearifan moderat (Q.S. Al-Baqarah 

(2):143) : 
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Artinya :”dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 

(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa 

yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh 

(pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia.(QS. Al Baqarah :143) 

 

yang mempunyai kapasitas melaksanakan amar makruf nahi munkar. Sekalipun 

demikian, sikap toleran dan moderat itu dalam kesadaran berpegang teguh pada 

poros Allah (Q.S. Ali Imran(3):103) :  

   
    

   
    
    

   
     

    
    

      
Artinya :”dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk” (QS. Ali Imran : 103). 
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membentuk ummatan wasathan. Sikap toleransi dan moderasi ini menjiwai dalam 

pergaulan kehidupan damai antar etnis, bdaya, ras, dan bangsa; syu‟ub wa qaba‟il 

(Q.S. Al-Hujurat (49):13) : 

   
    

   
    

      
      

 

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

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

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

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”(Q.S. Al-Hujurat (49):13) 

 

Dalam rangka membentuk masyarakat Muslim moderat inilah diperlukan ijtihad. 

Bentuk ijtihad itu telah dilakukan yang mengkristal dalam bentuk ilmu 

perbandingan mazhab. Melalui Ilmu Perbandingan Mazhab inilah masyarakat 

Islam dibimbing kearah toleransi antar mazhab hukum Islam dan antar budaya. 

 

 

     Teori Maslahah Mursalah 

 

      Yaitu maslahah yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan tidak ada 

pula yang menentangnya. Suatu peristiwa yang belum terdapat hukumnya di 

dalam nash, dan tidak ada pula „illat yang dapat diqiyaskan dengan nash, akan 

tetapi terdapat sesuatu yang sesuai dengan nash dalam pensyari‟atannya, artinya 

pensyari‟atan hukum tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan/manfaat dan 
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menolak kemadharatan, yang kemudian hal ini oleh para ulama diistilahkan 

dengan mashalih al-mursalah. Dinamakan maslahah karena mendatangkan 

manfaat dan kebaikan serta menolak kemadharatan, dan dinamakan mursalah 

karena tidak terdapat nash (dalil) yang mendukung ataupun menentangnya. Jadi 

pada hakikatnya maslahah mursalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan 

kemanfaatan yang telah termaktub dalam maqashid al-syari‟ah, akan tetapi tidak 

didukung oleh adanya dalil, dalam hal aktivitas ekonomi petani dan nelayan yang 

berbasis budaya maron dan mertelu ini akan berharmonisasi menuju ke arah ekonomi 

bagi hasil berbasis syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 2 

Bagan Kerangka Penelitian 

 

 

 

Grand 
Theory 

Teori Sistem 
Hukum 

L. Friedman 

Teori Ekonomi 

budaya 
hukum 
(legal 

culture) 

substansi hukum 
(substance of the 
law) 

struktur hukum 

(struktur of law) 

aparat penegak 

hukum 

perangkat  
perundang --

undangan 

hukum 

yang 

hidup 

(living 

law) 

Middle  
Theory 

 

Materi Hukum 

(teory of Law) 
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Sumber : Diolah Peneliti
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