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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang sakral bagi umat Islam. Sebab, al-Qur’an

menjadi pedoman bagi umat Islam pada khususnya. Pemberdayaan adalah salah satu visi-

misi al-Qur’an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-Qur’an terus berlaku sakral

sampai kapan pun dan dimana pun. Komitmen al-Qur’an menegakkan pemberdayaan

sangat eksplisit. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan/pemberdayaan di dalam al-

Qur’an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak

disebut al-Qur’an setelah kata Allah dan ‘ ilm.

Menurut Ali Syari’ati (1933-1977), dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang

keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman

dengan ungkapan kata zhulm, Itsm, dhalal, dll (Majid, 1984: 10). Al-Qur’an dengan tegas

mengatakan, “ Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu”

(Qs. 59: 7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun

yang orang miskin malu meminta-minta” (Qs. 70: 24).

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda

dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB

(Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan

pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana

dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan



pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan

keseimbangan antara petumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan an sich bukan menjadi

tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan

pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu

keduanya tak boleh dipisahkan.

Memberi makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan

dan kebutuhan-kebuthan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimananan seseorang.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat

diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari

segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan.

Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan.

Adakalanya al-Qur’an merumuskannya dengan kata-kata " memberi makan dan mengajak

memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang

diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar

dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya. Sebab, zakat merupakan jenis

ibadah yang berkaitan erat dengan harta benda (maliyah). Oleh karena itu, bagi siapa saja

(muslim) yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan syariat, maka dia

dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi

kalau perlu ‘dipaksa’ dengan menggunakan kekuasaan (Shihab, 2002: 323-5).

Memberi makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan

dan kebutuhan-kebuthan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimananan seseorang.

Al- Qur’an tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang

miskin, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu



membebani setiap orang Mu'min mendorong pula orang lain memperhatikan orang-orang

miskin dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan

kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat. “Tangkap dan borgol

mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan

rantai tujuh puluh hasta ! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan itu?

Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi

makan orang-orang miskin. (Qs. 69: 30-34).

Surat Al Fajr, (Qs. 89: 17-18) Allah membentak orang-orang Jahiliah yang

mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal

dari nenek moyang mereka, Ibrahim; "Tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim

dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. Kaum lemah (dhu’afa) atau

kaum yang terlemahkan seringkali menjadi korban ketidakpedulian masyarakat pada

mereka. Kekurangan yang mereka miliki terutama di bidang ekonomi telah membuat

mereka berposisi lemah, baik di lingkungan mereka bahkan pada sistem yang ada di

masyarakat atau pemerintahan setempat.

Oleh karena itu, skripsi ini mencari konsep al-Qur’an tentang pemberdayaan

ekonomi. Sebab, didalam al-Qur’an tidak begitu eksplisit disebutkan bagaimana metode

atau mekanisme al-Qur’an melakukan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hipotesis yang

ada penulis mencoba mengurai konsep al-Qur’an mengenai pemberdayaan.

B. Penegasan istilah

Guna mempermudah dalam pembahasan selanjutnya dan agar terhindar dari kekaburan dan

perluasan pembahasan serta pemahaman, maka perlu disampaikan beberapa istilah

berkaitan dengan judul tersebut:



1. Konsep al-Qur’an : Biasa diartikan sebagai ide umum, pemikiran dasar dan

rencana dasar (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1988:

57).

2. Al-Qur’an : Para ahli Bahasa, para fuqaha, dan ahli ushul fiqh al-

Qur’an itu pada teks (lafal) yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril mulai dari al-

Fatihat sampai surat al-Nas (Baidan, 2001: 30).

3. Pemberdayaan Ekonomi: Usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar,

modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar

yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat

adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi

rakyat harus dilakukan melalui perubahan konsep struktural

(Mardi, 2000: 11).

4. Tafsir al-Misbah : Penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud

yang sukar memahaminya dari ayat-ayat al-Qur’an

(Wawancara,Sandrea Maleakano Metro TV, 13/11/2009).

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang

diangkat sebagai berikut;

Bagaimana konsep al-Qur’an tentang pemberdayaan ekonomi perspektif tafsir Al-

Misbah (1) jenis-jenis kemiskinan menurut al-Qur’an (2) bagaimana bentuk

pemberdayaan ekonomi dalam al-Qur’an.

D. Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui jenis-jenis kemiskinan menurut al-

Qur’an (2) mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan al-Qur’an tentang

kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan konsep alqur’an tentang

pemberdayaan ekonomi perspektif tafsir al-Misbah, sekaligus sebagai salah

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

2. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah teori pemberdayaan

ekonomi selain berasal dari teori Barat.

3. Kalangan ekonom, agar mempraktekkan nilai-nilai konsep alqur’an tentang

pemberdayaan ekonomi.

F. Tinjaun Pustaka

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian konsep al-

Qur’an tentang pemberdayaan ekonomi. Tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu

melakukan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi dari pendekatan berbeda seperti:

a) Penelitian M. Hamdar Arraiyyah (2007) dengan mengambil judul ”Meneropong

Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif al-Qur’an” menyimpulkan bahwa

kemiskinan yang melanda seseorang tidaklah berarti bahwa ia dibensi oleh Tuhan.

Sebaliknya, kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak pula berarti

bahwa ia dikasihani oleh Tuhan. Kekayaan ataupun kemiskinan merupakan ujian

Tuhan bagi manusia. Manusia yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup akan

dikasihani oleh Tuhan. Demikian pula halnya bagi manusia yang bersyukur tatkala

diberi nikmat, ia akan dikasihani oleh Tuhan. Orang kaya maupun orang miskin



sama-sama berpeluang untuk mendapatkan ridha Allah melalui iman dan amal

saleh.

b) Penelitian A. Qodri Azizy (2004) yang mengambil judul ”Membangun Fondasi

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi

Islam” menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki ekonomi umat Islam memasuki

abad 21 ini ada beberapa agenda yang harus dikerjakan. Kesiapan mentalitas umat

untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama

dalam membangun kemajuan ekonomi. Demikian pelurusan pemahaman dan

pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan.

Pemahaman bahwa keduaniaan, terlebih lagi harta kekayaaan, jauh dari ibadah dan

keakhiratan sama sekali salah dan menjadi racun terhadap umat Islam. Dunia dan

akherat tidak dapat dipisahkan: aldunya mazra’at al-akherah (keduniaan adalah

investasi yang nantinya berbuah di akherat). Penelitian atau tulisan yang berkaitan

dengan pengentasan kemiskinan dari perspektif hukum Islam yang dikaitkan dengan

pemikiran Muhammad Yunus, sepanjang pengetahuan penulis belum ada.

Sehubungan dengan ini, penelitian ini bersifat lebih melengkapi hasil penelitian atau

tulisan yang sudah dilakukan oleh orang lain.

c) Joni Yusuf (2008) dengan judul ” Pemikiran Muhammad Yunus Tentang

Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan bahwa

kemiskinan akan terus berkembang jika tidak diberantas. Jadi, kemiskinan bukan

semata-mata terjadi dengan sendiri, tapi karena tidak adanya pemberdayaan dari

segi hukum Islam. Melihat persoalan diatas, penulis tertarik meneliti ” Konsep al-

Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Tafsir al-Misbach. Oleh karena,



belum adanya yang membahas dari pendekatan perspektif tafsir, maka penulis akan

menelitinya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah studi literatur (library research) yaitu

mencari dan menggunakan bahan-bahan tertulis (Nazir, 1989: 55). (a) Tafsir Al-

Misbah. Penerbit: Lentera Hati Jakarta, 2002. (b) Membumikan Al-Quran. Penerbit

Mizan. (c) Buku Zaini, Muderis. 2002. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jakarta:

Sinar Grafika. Kemudian melalui bahan tertulis tersebut, berusaha mengumpulkan dan

menganalisa ” Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Tafsir

Al-Misbah,” sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah historis dan

filosofis (Arikunto, Suharsini, 1992:25). Pendekatan penelitian ini penulis,

menggunakan tafsir al-Misbah. Pendekatan analitis penulis yang akan digunakan untuk

memaparkan atau memberi gambaran dari data-data yang ada untuk kemudian

dianalisis secara sistematis (Jujun, 1994: 194).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan ata adalah

dokumentasi. eknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan

kategorisasi dan lasifikasi bahan-bahan tertulis ang berhubungan dengan masalah

penelitian, baik dari sumber okumen aupun buku-buku, koran majalah dan tulisan-

tulisan pada situs internet. Bahan-bahan terulis yang dijadikan alat untuk



mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan

dengan judul penelitian. Sehubungan dengan hal ini, data peneltian dibagi menjadi 2

bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari buku yang

ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dengan judul aslinya ” Tafsir al-Misbah ”

(2002)” Wasawan al-Qur’an (1996), Membumikan al-Qur’an (1992) ” Tafsir al-Manar

”. Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan

dengan kajian penelitian ini, antara lain :

b. Nurhadi, 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan

Kemiskinan, cetakan pertama. Yogyakarta: Media Wacana.

c. Qodri Azizy, 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat:

d. Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

e. M. Hamdar Arraiyyah, 2007. Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah

Perspektif Al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

f. Bahan-bahan selain buku yang tersebar di berbagai media termasuk internet,

yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Metode Analisis Data

1. Deduktif : Analisis yang terpusat pada norma-norma umum kemudian disusun yang

bersifat khusus (Sutrisno, 1987: 97).

2. Induktif : Analisa yang terpusat pada norma-norma yang khusus untuk kemudian

disusun yang bersifat umum.

3. Deskriptif : Penguraian secara teratur kosepsi mengenai topik atau pembahasan

penelitian menurut al-Qur’an tentang pemberdayaan (Azzan, 1994: 54).



H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut;

Bab pertama, Pendahuluan berisi tentang  latar belakang, penegasan istilah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab kedua, Merupakan biografi singkat Quraish Shihab secara filosofis,

komprehensif, dan karya-karyanya.

Bab ketiga, Menguraikan pemikiran Quraish Syihab mengenai konsep al-Qur’an

tentang pemberdayaan ekonomi, dalam karyanya Tafsir al-Misbah.

Bab keempat, Uraian penulis mengenai pemikiran Quraish Shihab dalam

pemberdayaan ekonomi.

Bab kelima, Mengenai (a) Kesimpulan (b) saran untuk umat Islam dan

Pemerintah tentang pemberdayaan orang miskin (c) penutup.


