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ABSTRAK 

 

Rima Prastika, 210213060. 2017. Pelaksanaan Program Gerdu Taskin Di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Dari Perspektif Konsep 

Distribusi Dalam Ekonomi Islam. Skripsi. Jurusan Mu’amalah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Aji 

Damanuri, M.E.I. 

 

Kata kunci: Konsep Distribusi, Pemerataan Kesejahteraan 

 
Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Sebagai umat Islam dalam menjalankan semua kegiatannya harus 

berdasarkan syari’at Islam yang sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dapat 

diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu konsep distribusi kekayaan. Konsep 

distribusi kekayaan adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi 

kekayaan dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan 

tertentu saja. Untuk membantu masalah kegiatan ekonomi, pemerintah di Indonesia 

memiliki berbagai kebijakan salah satunya dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat 

yaitu Program Gerdu Taskin. Gerdu Taskin merupakan progran dari pemerintah Provinsi 

yaitu dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan modal 

kepada masyarakat miskin agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan. 

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian dilakukan untuk mengetahui 

tentang penyaluran dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan dari perspektif konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan dampak pemberian 

dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dari 

perspektif konsep distribusi dalam ekonomi Islam. 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari 

data serta kelapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis 

penggalian data menggunakan wawancara dan observasi. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pendistribusian dana Gerdu Taskin 

sudah sesuai dengan konsep distribusi dalam ekonomi Islam yang memprioritaskkan 

masyarakat yang tidak mampu dan sirkulasi kekayaan dapat melimpah dengan merata. 

dan dampak dari Pinjaman Gerdu Taskin belum sesuai dengan pemerataan kesejahteraan, 

karena dana yang dipinjamkan oleh Gerdu Taskin tidak digunakan sebagai usaha, tetapi 

digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum dan 

bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang jatuh 

peradabannya hanya karena kefakiran. Fenomena ini terdapat pada berbagai 

masyarakat, baik yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maupun non-

Islam. Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud 

sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil 

interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-

aspek yang utama adalah sosial dan ekonomi.
1
 

Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh manusia sebab dalam kondisi 

seperti itu mereka dalam keadaan serba kekurangan, tidak mampu 

mewujudkan berbagai kebutuhan utamanya di dalam kehidupannya, terutama 

dari segi material. Akibat dari ketidakmampuan di bidang material, orang 

miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh 

pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan utama lainnya.  

Mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah suatu yang 

mudah untuk dilakukan, karena kesejahteraan material hanya mungkin 

tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melakukan beberapa 

asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-

                                                           
1
 M. Hamdar Arraiyyah, Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-

Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 1. 
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hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. Didalam Islam, 

keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah 

keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan 

manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran 

Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota 

masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda 

beda bakat dan kemampuannya.
2
 

Dalam sistem ekonomi Islam berlaku prinsip bahwa dalam satu negara 

atau pun kawasan ekonomi, tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli atau 

oligopoli dalam hal faktor produksi, modal usaha, dan distribusi. Semua faktor 

tersebut itu haruslah berada di tangan sebanyak mungkin pelaku pasar yang 

independen, dan mematuhi regulasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi 

hanya dikuasai oleh segelintir orang.  

Apabila kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, maka dalam 

waktu bersamaan terjadi perlakuan eksploitatif terhadap masyarakat yang 

kurang mampu dan tidak mempunyai akses mendapatkan haknya.  Dasar- 

dasar dan prisip-prinsip ekonomi yang digali dari al-quran dan sunah untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Tujuan ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: Pertama, 

membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara 

ka>ffah. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang 

                                                           
2
 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari‟ah (Yogyakarta: Teras, 2011), 45-47.  
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menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi 

komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-

negara muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh 

kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-

hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan 

persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah 

Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah 

mewujudkan fa>lah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Fa>lah dalam 

kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam 

kehidupan ekonomi.
3
 

Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu 

dalam bidang produksi, dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan dalam 

distribusi kekayaan, dan keadilan di bidang sirkulasi. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat maka diperlukan prinsip keadilan dalam sistem 

distribusi kekayaan. Dalam sistem ini akan diatur pendistribusian kekayaan 

yang merata yang sesuai dengan prinsip keadilan ini.  

Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan bertujuan agar kekayaan 

tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar 

ditengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi adil untuk 

kemakmuran masyarakat. Dalam QS adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan: 

                                                           
3
 Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam 

Kontemporer (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), 25. 
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Artinya:  “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. 
4
 

 

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang 

miskin yang tidak meminta-minta. Prinsip yang terkandung dalam ayat ini 

adalah bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada 

masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga 

harta kekayaan selalu tersebar diseluruh lapisan masyarakat. Pemerintah 

berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan 

keseimbangan serta menegakkan keadilan ditengah masyarakat.
5
 Kekuasaan 

itu penting, karena Islam menolak ketidakadilan dan menghukum siapapun 

yang melakukan tindakan tersebut dengan sanksi yang berat. 

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-

tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal 

ihsan) serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat.
6
  Jaminan 

pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk 

pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah 

kemiskinan. Mekanisme itu salah satunya adalah mewajibkan negara untuk 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Kalim, 2010), 522.  

5
 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), 22-23.  
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), 446.   
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membantu rakyat miskin. Untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat 

pemerintah harus memberikan solusi dan jaminan pemenuhan kebutuhan.  

Terpenuhinya tidaknya kebutuhan menjadi penentu miskin tidaknya 

seseorang. Pemenuhan atas kebutuhan setiap hari tidak dapat di tawar-tawar 

lagi. Saat ini masih banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan 

pangan karena tidak memiliki pendapatan yang cukup. Modal kerja yang 

menjadi pokok untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang 

cukup sedikit mengakibatkan golongan masyarakat miskin tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya.  

Dengan demikian untuk membantu masalah golongan miskin ini 

pemerintah di Indonesia memiliki berbagai kebijakan salah satunya dalam 

pengentasan kemiskinan di masyarakat atau disebut dengan Program Gerdu 

Taskin. Gerdu Taskin merupakan program dari pemerintah Provinsi yaitu 

dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan 

modal kepada masyarakat miskin agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri.  

Dengan adanya program Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan, ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari 

program ini. Tujuan program  Gerdu Taskin adalah untuk mewujudkan 

kemandirian masyarakat Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif. 

Pendistribusian dana Gerdu Taskin dilakukan oleh Gerdu Taskin yang di 

salurkan ke masyarakat Kabupaten Pacitan yang sudah tergolong penerima 



8 
 

 

modal taskin. Jika penyaluran modal ini berjalan sesuai ketentuannya maka 

akan terwujud kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian, dan 

dapat mengatasi kemiskinan karena banyaknya pengganguran dan akan 

terciptanya lapangan pekerjaan.  

Dengan sistem ini maka pemerataan distribusi kekayaan akan terjaga. 

Selain modal yang diberikan, masyarakat juga di kenakan bunga di dalamnya 

dengan jumlah bunga 1,2% perbulan. Bunga yang diberikan oleh Gerdu 

Taskin bagi masyarakat kalangan kebawah, bunga tersebut sangatlah berat 

kalau dibebankan kepada mereka. Disini terlihat bahwa orang yang kaya 

semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja. 

Untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan dan dampaknya dalam 

pemberian modal taskin. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Program Gerdu Taskin 

Di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Dari 

Perspektif Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berpijak dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh 

penulis sebelumnya ingin meneliti berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan 

program Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana penyaluran dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan dari perspektif konsep distribusi dalam 

ekonomi Islam? 

2. Bagaimana dampak pemberian dana Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Ditinjau dari perspektif konsep 

distribusi  dalam ekonomi Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian  yang akan dilakukan penulis adalah untuk 

mencari jawaban dari beberapa rumusan masalah yang sudah ditentukan 

penulis sebelumnya, yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan penyaluran dana Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dari perspektif konsep distribusi 

dalam ekonomi Islam 

2. Untuk mendiskripsikan dampak pemberian dana Gerdu Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dari perspektif konsep 

distribusi dalam ekonomi Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan penulis agar bermanfaat dan berguna tidak 

hanya untuk penulis, tetapi juga berguna bagi sumbangan pemikiran bagi 

orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi: 

1. Sebagai Kepentingan Studi Ilmiah 

Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian berikutnya yang sejenis. Selain itu untuk memberikan tambahan 
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wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pengurus 

Gerdu Taskin di Desa Semanten Kabupaten Pacitan, serta bagi peneliti 

pribadi tentang pelaksanaan program Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dari perspektif konsep distribusi  

dalam ekonomi Islam. 

 

2. Sebagai Kepentingan Terapan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berguna bagi pemerintah Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan agar dalam kebijakannya tetap berjalan dengan baik. Serta 

mempertimbangkan dengan adanya penelitian yang penulis ungkapkan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian 

pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian 

penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian 

sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-

hal yang tidak di inginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka 

penulis perlu mempertegas perbedaan antar masing-masing judul dan masalah 

yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian yang ditulis oleh Samrotul Khoiriyah (2016), yang berjudul 

“Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Di Tinjau dari 
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Konsep Pemerataan Diistribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam”. Skripsi ini 

mengkaji mengenai kebijakan kepala daerah tentang pendistribusian Raskin, 

apakah dalam pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

secara umum sudah sesuai dengan kriteria miskin dalam ekonomi Islam atau 

belum, dan apakah memprioritaskan keluarga yang tidak mampu dan juga 

dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokoknya.
7
 

Dalam penelitian Samrotul Khoiriyah terfokus pada kebijakan 

pemerintah terhadap pendistribusian Raskin, sedangkan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah tentang bagaimana pemberian dana program Gerdu 

Taskin kepada masyarakat miskin. 

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Meriyati, yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Terhadap Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Kedondong 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian Meriyati 

berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi untuk 

membantu masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga. Terfokus pada 

penetapan harga pupuk bersubsidi, sedangkan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah tentang bagaimana penyaluran dana Gerdu Taskin kepada 

masyarakat miskin. 

Kemudian dalam penelitian yang ditulis oleh Iis Sugiyarti, dengan  

judul penelitian “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi dan Intervensi 

Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi 

Konvensional”. Penelitian ini membahas tentang perspektif ekonomi Islam 

                                                           
7
 Samrotul Khoiriyah, Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Di 

Tinjau Dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam(Skripsi, STAIN 

Ponorogo,2016), 65-66.  
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terhadap kekayaan sangat bertolak belakang dengan ekonomi konvensional 

yakni dengan mekanisme pasarnya, serta minimnya campur tangan 

pemerintah, yang akhirnya berdampak mengalami kegagalan dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi.
8
 

Dari uraian penelitian yang ditulis oleh Iis Sugiyarti hampir sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Di dalam pembahasan 

penelitian juga ada intervensi pemerintah dalam perekonomian masyarakat. 

Tetapi penulis dalam penelitiannya lebih melihat ke penerapan dan dampak 

yang dilakukan oleh Gerdu Taskin bagi masyarakat miskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

 

F. Metodologi  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (fiel 

research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistik apa tengah terjadi pada suatu saat di tengah 

masyarakat. Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung 

untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan 

untuk di jadikan data penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di 

Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

                                                           
8
 Iis Sugiarti, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Dan Intervensi Pemerintah 

Dalam Pemerataan Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Konvensional (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2007), 64-65. 
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Peneliti mencari fakta-fakta tentang pelaksanaan program Gerdu Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
9
 

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan 

berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu Ketua Gerdu 

Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan 

masyarakat yang menerima pinjaman Gerdu Taskin. Penemuan fakta-fakta 

ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-

data yang diperlukan dari penelitian yang telah di lakukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Alasan penulis melakukan 

penelitian di tempat ini karena dalam pemerataan modal Gerdu Taskin ini 

di lakukan masih terdapat pendistribusian yang kurang tepat sasaran dan 

belum merata. Selain di Gerdu Taskin Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

                                                           
9
Ibid., 6.  
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Kabupaten Pacitan penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Semanten 

Kabupaten Pacitan. Karena di desa ini dalam penggunaan atau 

pemanfaatan modal dana Gerdu Taskin belum dilakukan sesuai dengan 

persetujuan yaitu digunakan sebagai modal usaha.  Peneliti melakukan 

penelitian di masyarakat desa karena ingin meninjau bagaimana 

penyaluran dan dampak bagi penerima manfaat modal Gerdu Taskin. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari 

obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Data tentang penyaluran dana Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

2) Data tentang dampak pemberian dana Gerdu Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan sumber data langsung dari 

informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dilakukan 

dengan wawancara: 

1) Ibu Kalimah selaku Ketua Gerdu Taskin 

2) Ibu Siti Fatimah sebagai bendahara 2 Gerdu Taskin 
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3) Ibu Rojiatin sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

4) Ibu Nunung sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

5) Ibu Rini Istiqomah sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

6) Ibu Sri Hartini sebagai sekretaris Desa Semanten 

7) Ibu Katmiatin sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

8) Ibu Uliyah sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

9) Ibu Siti sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

10) Ibu Erni sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

11) Mbah Misiyem sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

12) Ibu Yayuk sebagai peminjam dana Gerdu Taskin 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara  peneliti dengan 

informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung 

dengan informan yang sudah di pilih oleh peneliti. 

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk 

umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka 

dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara 

garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar 
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pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.
10

 Dengan 

menggunakan pendekatan petunjuk wawancara ini maka pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan peneliti akan lebih terkonsep dan akan 

mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Observasi (pengamatan) 

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak 

mengentahui secara empiris tentang fenomena onjek yang diamati 

dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) 

untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian 

ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk 

mengetahui kegiatan dalam penditribusian Gerdu Taskin yang terjadi 

di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari 

segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok data.  

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan 

                                                           
10

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 187.  
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relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam 

perumusan masalah. 

c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-

dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai 

pemecahan dari rumusan yang ada.
11

 

7. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang 

bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

khusus.
12

 

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori konsep 

distribusi kekayaan untuk menganalisa kasus-kasus antara lain: tentang 

penyaluran taskin dan dampaknya. 

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
13

 Dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data 

dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik 

                                                           
11

Bambang Sugono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 129. 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 277. 
13

J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 6.   
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ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Penelitian akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara 

membandingkan dua hasil pengamatan langsung di Gerdu Taskin dengan 

hasil interview dengan pegawai Gerdu Taskin dan masyarakat yang 

meminjam dana Gerdu Taskin. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih 

sistematika serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis 

membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I :  Pendahuluan 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan 

gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II :  Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam 

  Bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-teori 

tentang konsep distribusi kekayaan yang meliputi pengertian 

distribusi kekayaan, mekanisme distribusi, prinsip distribusi 

kekayaan, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam, kriteria 
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pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam perspektif 

ekonomi Islam, indikator kemiskinan. 

Bab III : Pelaksanaan Program Gerdu Taskin Di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

  Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan 

terkait program Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan yang berisi keterangan-keterangan 

serta data-data tentang gambaran umum  program Gerdu taskin. 

Kemudian akan diuraikan tentang bagaimana Penyaluran dana 

Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan dan dampak pemberian dana Gerdu Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

Bab IV : Analisa Pelaksanaan Program Gerdu Taskin Di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Dari Perspektif Konsep 

Distribusi Dalam Ekonomi Islam. 

  Pada bab ini merupakan bab yang paling penting karena dalam 

bab ini akan dibahas dan di analisa mengenai pelaksanaan 

program Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dari perspektif konsep distribusi dalam 

ekonomi Islam dengan berdasarkan teori-teori dari konsep 

distribusi dalam ekonomi Islam, sehingga akan ditemukan suatu 

kesimpulan terkait bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan 

program Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 
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Kabupaten Pacitan dengan konsep distribusi dalam ekonomi 

Islam. 

 

 

Bab V :  Penutup 

  Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua 

bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran 

penulis, saran dan kritik yang dilengkapi dengan lampiran-

lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan 

program Gerdu Taskin. 
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BAB II 

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM 

 

A. Pengertian Distribusi Kekayaan 

Pengertian distribusi atau sirkulasi dihasilkan dari proses eksplorasi dan 

interpretasi atas nilai-nilai dasar al-Quran untuk dapat diungkap dengan 

mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan 

kata du>lat dalam berbagai bentuk. Secara etimologi, kata al-du>lah dan al-

daulah adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam. 

Al-daulah merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, 

sedangkan al-da>lah adalah mashdar. Firman Allah SWT ‚... agar harta itu 

tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja‛. Tadawala al-

qaum kadza artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan 

gilirannya. Dawalallahu kadza bainahm artinya Allah menggilirkan hal 

tersebut di antara mereka, Firman Allah “Masa (kejayaan dan kehancuran) 

kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).
14

 

Pendapat senada mengatakan bahwa kata du>lat dalam bahasa Arab 

adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga 

berarti nama untuk harta yang terus diputar (di distribusikan).
15

 Sedangkan 

dalam firman Allah: 

    
    

                                                           
14

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 46-47. 
15

 Ibid., 47 
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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.”(QS Al-Hasyr:7)
16

 

 

Maksud ayat diatas adalah supaya harta tersebut tidak berputar di antara 

orang-orang kaya saja. Kata du>lah dalam bahasa arab adalah sebutan untuk 

benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk 

harta yang terus diputar.
17

 

Dari diskripsi ini, dapat dipahami bahwa fungsi dasar dari sirkulasi 

adalah untuk mempelancar proses arus tumbuh dan berkembangnya sesuatu 

yang dalam hal ini adalah harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh 

manusia. 
18

 

Secara terminologi, kata du>lat berarti sesuatu proses peredaran yang 

konstan tanpa ada hambatan. Begitu pula halnya dengan harta kekayaan 

apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 547.  
17

 Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2007), 

203-204. 
18

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, 47-48. 
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segelintir kelompok orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejolak yang 

disebabkan oleh ketidakmerataan. Dengan kata lain, harta kekayaan (termasuk 

skill kualitas sumber daya manusia) menurut konsepsi Islam hendaknya terus 

bergerak dan tersirkulasi secara merata di antara manusia melalui mekanisme 

yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya (value added) 

sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang.
19

 

Distribusi kekayaan menurut pendapat penulis adalah penyaluran harta 

kepada masyarakat disemua golongan terutama bagi masyarakat yang tidak 

mampu dengan berbagai cara agar tercapainya pemerataan kekayaan tersebut. 

Secara khusus pengertian distribusi kekayaan dibahas oleh pemikir 

ekonomi Islam. Peneliti mengambil pemikiran Afzalur Rahman dan Umer 

Chapra. 

1. Pengertian Menurut Afzalur Rahman 

Distribusi kekayaan menurut Afzalur Rahman adalah persoalan 

bagaimana keuntungan negara (kekayaan) dibagi di antara berbagai pihak-

pihak yang terlibat dalam produksi dan prinsip-prinsip dasar yang 

menentukan bagian yang mereka peroleh. Pembagian kekayaan 

(keuntungan negara) atas faktor-faktor produksi disebut “distribusi 

kekayaan”.
20

   

Distribusi kekayaan merupakan suatu permasalahan yang sangat 

dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi 

                                                           
19

 Ibid., 48.  
20

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj. Soeroyo dan Nastangin 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 91. 
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bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi 

adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekeja keras, 

mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara akan tetapi jika 

distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan 

masuk ke dalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak 

masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara 

tidak mereka nikmati. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara 

berlebihan di setiap negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-

prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga negara tersebut belum dapat 

dikatakan berhasil.
21

 

2. Pengertian Distribusi Kekayaan menurut Umer Chapra 

Umer Chapra menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam 

kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan 

pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus 

bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan 

kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan 

kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan 

terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang 

pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan 

distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan 

                                                           
21

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, 91-92. 
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memperoleh kekayaan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin 

tidak memiliki kesempatan bekerja.
22

 

 

B. Mekanisme Distribusi  

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (al-hajatu al-

asasiyah) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah 

pemenuhan kebutuhan pokok merupakan distribusi kekayaan. Dalam 

mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang 

dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta 

menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pelengkapnya. Tanpa adanya distribusi yang baik, kekayaan yang 

dihasilkan hanya akan beredar pada beberapa orang, tidak mensejahterakan 

masyarakat secara keseluruhan dan akhirnya justru menimbulkan kesenjangan 

dan problematika.
23

 

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui 

sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang 

digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang 

ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme 

ekonomi, dan (2) mekanisme non ekonomi.
24

 

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan 

mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. 

                                                           
22

 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Terj. Ikhwan Abidin, 213. 
23

Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, 205.  
24
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Mekanisme ini dijalankan dengan berbagai ketentuan-ketentuan mengenai 

distribusi kekayaan. Untuk mewujudkannya maka mekanisme ekonomi yang 

ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya 

dengan cara distribusi hak milik yaitu sebagai berikut: 

1. Bekerja sama 

2. Pengembangan kegiatan investasi 

3. Larangan menimbun harta benda 

4. Membuat kebijakan harta dan menggalakkan kegiatan syirkah 

5. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan 

6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian kepada penguasa 

7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum.
25

 

Sedangkan mekanisme non ekonomi adalah mekanisme untuk 

pendistribusian kekayaan yang terjadi akibat adanya hambatan yang bersifat 

alamiah seperti keadan alam yang tandus, badan yang cacat dan bencana alam. 

Dalam kondisi yang seperti ini pendistribusian dengan mekanisme ekonomi 

biasa tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang mengalami 

hambatan seperti ini tidak dapat mengikuti kegiatan ekonomi secara normal. 

pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan 

Negara memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian harta negara tersebut dengan 

                                                           
25

Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, 207 
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maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat dapat 

memanfaatkan pemilikan mereka secara merata. Pemenuhan kebutuhan 

tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan 

jalan memberikan berbagai sarana dan fasilitas sehingga pribadi dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka.
26

 

2. Zakat 

 Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada 

mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme non ekonomi dalam hal 

distribusi harta. zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para 

muzakki. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk 

muzakki untuk membayar zakat.  

Dengan adanya kegiatan yang bersifat memaksa ini, maka akan 

terjadi peredaran harta yang tidak melalui mekanisme ekonomi dari orang-

orang kaya kepada orang-orang miskin. Dari harta zakat tersebut kemudian 

dibagikan kepada golongan tertentu, yakni delapan asnaf. 

Menurut Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman terdapat konsep 

distribusi kekayaan (Tauzi al-Tsarwah) yang menetapkan distribusi 

kekayaan di antara manusia dengan cara sebagai berikut: 

a. Mekanisme Pasar 

Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep 

distribusi, akan tetapi, mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan 

otomatis jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta 

                                                           
26
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berjalan sesuai hukum Islam. Dalam kehidupan ekonomi modern 

seperti saat ini, ketika produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, 

melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran, pengeluaran seseorang 

merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. 

b. Bentuk Transfer dan Subsidi 

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak 

mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan 

tertentu, seperti cacat, idiot, dan sebagainya. Islam menjamin kebutuhan 

mereka dengan berbagai cara sebagai berikut: 

1) Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, 

khususnya kalangan fakir miskin.  

2) Setiap warga negara berhak memanfaatkan kepemilikan umum. 

Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma 

atau dengan harga murah. 

3) Pemberian harta negara, seperti tanah, barang, dan uang, sebagai 

modal, kepada yang memerlukan. 

4) Pemberian harta waris kepada ahli waris. 

5) Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan 

zakatnya.
27

 

Bila rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan 

harga murah, biaya hidup ditekan. Uang yang ada dapat digunakan 

untuk keperluan lain bagi kesejahteraan mereka. Apalagi bila negara 
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dengan kemampuannya memberikan subsidi (atau cuma-cuma) untuk 

kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lain, kebutuhan dasar penduduk 

akan dengan mudah tercukupi. Jaminan sosial (sosial security) 

semacam ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan golongan miskin 

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kesulitan 

ekonomi. Optimalisasi sumberdaya yang tidak selalu menghasilkan 

optimalisasi distribusi dapat diatasi.
28

 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa mekanisme 

pendistribusian kekayaan ada dua jalan yaitu, dengan cara mekanisme 

pendistribusian harta melalui jalan perekonomian yang dapat 

diwujudkan dengan cara kerjasama, pelarangan kegiatan monopoli, 

melakukan investasi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi lainnya 

yang menunjang keberhasilan pendistribusian kekayaan seperti yang 

sudah diuraikan sebelumnya. 

Cara yang kedua adalah dengan jalan shadaqah, zakat, dan 

pemberian negara untuk rakyatnya yang membutuhkan, pemerintah 

dapat mewujudkan penditribusian kekayaan yang merata dengan 

pemberian subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokoknya. Dengan jalan ini maka rakyat miskin dapat 

terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Secara khusus mekanisme distribusi kekayaan ini diuraikan oleh 

Afzalur Rahman dan Umer Chapra. 
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1. Mekanisme distribusi menurut Afzalur Rahman 

Untuk memperoleh keobyektifan dalam pembagian harta 

secara adil dan merata dalam masyarakat, Afzalur Rahman 

menjelaskan dalam bukunya bahwa Islam menentukan beberapa 

pengaturan sebagai berikut: 

a. Langkah hukum 

1) Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli 

kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam 

masyarakat seperti zakat dan hukum waris. langkah ini 

bertujuan untuk memenuhi hak-hak sosial minimal diperlukan 

dalam mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Dengan kata 

lain dimaksudkan untuk pembangunan dan mempertahankan 

keadilan sosial. 

2) Berbagai larangan digunakan untuk menghindari 

bertumbuhnya kejahatan praktek  bisnis yang tidak sehat. 

Adapun yang dimaksud dengan praktek bisnis semacam itu 

yang menghambat dan menghancurkan bisnis sehat dalam 

masyarakat yaitu: riba, judi, peruntungan penimbunan harta, 

pasar gelap, pencatutan pemborosan pengeluaran uang untuk 

kesenangan-kesenangan seperti mabuk-mabukan, berdansa-

dansa dan sebagainya, monopoli pribadi dalam urusan 

masyarakat, tidak bermoral, penipuan dan lain sebagainya.
29
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b. Langkah-langkah Pilihan 

Pemerataan Kekayaan diaplikasikan dalam bentuk langkah-

langkah moral dengan cara shadaqah nafilah dan sedekah dari 

kelebihan harta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab 

moral Islam terhadap umatnya dalam rangka mewujudkan 

keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya hal tersebut 

orang Islam diharapkan menyumbangkan kekayaan mereka 

dengan ikhlas sehingga kebutuhan dhuafa dapat dipenuhi.
30

  

2. Mekanisme distribusi kekayaan menurut Umer Chapra 

Umer Chapra berpendapat jika pemerataan sebagai tujuan, 

subsidi harus mendistribusi pendapatan bagi yang benar-benar 

membutuhkan. Kenyataannya tidak, harga lebih rendah yang tidak 

menutupi ongkos menurut prinsip pengeluaran tentang sipa saja yang 

menerima manfaat harus membayar ongkos. Hal ini cenderung 

menguntungkan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin 

karena tingkat konsumsi mereka lebih besar dan kemudahan kepada 

akses. Ini tidak dapat dipertahankan dalam sebuah sistem yang 

komitmen kepada keadilan sosioekonomi.
31

  

Oleh karena diskriminasi harga sulit dilakukan dan lebih mudah 

membuat setiap orang membayar harga realistis, maka cara terbaik 

membantu orang miskin adalah lewat peningkatan keterampilan secara 

substansial, pembayaran keringanan, dan penambahan pendapatan yang 
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dibayar lewat penyediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah 

atau organisasi pelayanan sosial, dana zakat, sumbangan wajib, dan 

sukarela lainnya. Dengan cara ini pemerintah akan dapat menyediakan 

keringanan lebih intensif kepada yang membutuhkan dengan 

menggunakan hanya sebagian kecil dari total dana yang dibelanjakan 

untuk subsidi umum.
32

  

 

C. Prinsip Distribusi Kekayaan 

Masalah distribusi kekayaan yang sulit dan rumit sekaligus penting itu 

telah mendapat perhatian khusus. Sekelompok pemikir berpandangan bahwa 

seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa 

menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan 

kemampuan yang dimiliki. Sekelompok yang lain berpendapat bahwa 

kebebasan secara individual akan berbahaya. Oleh karena itu semua 

wewenang harus diserahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

keseimbangan ekonomi.  

Keadilan dalam pendistribusian kekayaan akan mewujudkan 

kesimbangan ekonomi dan juga salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. 

Sehingga kekayaan tidak hanya berputar dikalangan segolonggan orang 

tertentu. Islam menganjurkan untuk saling berbagi dan peduli dengan sesama 

manusia terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan misalnya 

orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam hal ini negara wajib mengatur 
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kegiatan pendistribusian kekayaan yang adil. Dengan kata lain, negara melalui 

bait al mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin.  

Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan 

distributif. Dengan prinsip keadilan ini, al-Qur’an menegaskan bahwa 

segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat 

yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan (al-Hasyr:7). Keadilan 

distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap 

warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam 

keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas 

norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.
33

  

Prinsip keadilan bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada 

segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan 

berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.
34

 

Dalam al-Qur’an dijelaskan: 

   

  

  

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak 

meminta). (QS. Adz-Dzariyat: 19)
35

 

 

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar 

kelebihan harta di distribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk 
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mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di 

seluruh lapisan masyarakat.
36

 

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk 

menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini setiap orang akan 

memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

Tatanan masyarakat pun terbentuk menjadi lebih berkeadilan.
37

  

Dalam prinsip distributif ini Afzalur Rahman dan Umer Chapra 

memiliki pendapat masing-masing. 

1. Prinsip Distribusi Menurut Afzalur Rahman 

Afzalur Rahman berpendapat bahwa prinsip utama yang 

menentukan dalam distribusi kekayaan ialah keadilan dan kasih sayang. 

Tujuan pendistribusian kekayaan ini ada dua, yaitu pertama, agar kekayaan 

yang menumpuk pada golongan kecil masyarakat selalu beredar dalam 

kehidupan sehari-hari. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada, perlu 

mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.
38

 

Islam telah memberikan sumbangsihnya bagi kemanusiaan, yaitu 

membuka kekayaan para kapitalis dan membagi-bagikan timbunan 

kekayaan mereka kedalam pembagian yang teratur. Dua kewajiban yang 

mengatur secara efektif, yaitu “sadaqat wa>jibali‛ dan ‚sadaqat na>filah‛ 

telah membantu memperoleh keobyektifan dalam pembagian tanpa 

mengganggu kebebasan individual dan hak pemilikan. Setiap orang 
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menjalankan kewajibannya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah 

dengan rela, ikhlas dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari 

keridhaan Allah.
39

  

2. Prinsip Distribusi Menurut Umer Chapra 

Umer Chapra menegaskan bahwa tujuan keadilan sosioekonomi 

dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi 

dipandang sbagai bagian tak terpisahkan dan falsafah moral Islam dan 

didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan 

kemanusiaan. Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan 

persaudaraan dalam al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga nyaris tidak 

terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak di 

aktualisasikan di dalamnya.
40

 

Islam percaya dapat mengikis akar ketidakadilan ini daripada 

sekedar meringankan beberapa gejala. Ia memasukan kedalam 

keimanannya sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi 

yang tidak adil terjadi. Di samping itu, ia memiliki sebuah program yang 

sudah terpasang untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan 

pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu 

distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep 

persaudaraan kemanusiaan.  

Jadi menurut Umer Chapra Islam dapat mengurangu bahkan 

memangkas ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan 
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dengan jalan mewajibkan pembayaran zakat dan kebijakan-kebijakan lain 

dari pemerintah untuk mencapai pendistribusian yang merata. 

 

D. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam 

Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan 

kepada tujuan sosial dan ekonomi. Berikut ini penjelasan hal-hal yang 

terpenting dari beberapa tujuan tersebut:  

1. Tujuan Sosial 

Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan 

menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim.  

b. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan 

kelompok di dalam masyarakat.  

c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan 

berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. 

d. Keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-

sumber kekayaan. 

2. Tujuan Ekonomi Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan 

ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya seperti 

berikut ini:  

a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika 

menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib 
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maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk 

menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. 

b. Menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mengurangi angka 

kemiskinan di dalam masyarakat. 

c. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam 

masyarakat. 

d. Pemerataan distribusi kekayaan agar dapat tercapai kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. 

e. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan 

terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong 

setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja 

mereka. 

f. Memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi sangat 

berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak 

hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan 

cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat.41
 

 

E. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

1. Kebutuhan Dharuriyyat 

Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada 

keinginan (want). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep utility, 

                                                           
41

Saroji, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam,”http://www.kompasiana.com/saroji/disribusi-

dalam-ekonomi-islam/, (diakses pada tanggal 5 Juni 2017, jam 14.00).  



38 
 

 

tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep maslahah.
42

 Jika membicarakan 

tentang keinginan, maka keinginan manusia tidak akan terbatas dan tidak 

ada habisnya. Mereka akan melakukan apapun untuk memenuhi 

keinginannya, apalagi mengenai keinginan konsumtif banyak orang yang 

rela menghambur-hamburkan hartanya demi memenuhi keinginannya dan 

bergaya mewah akibatnya terjadi pemborosan dan pengeluaran yang 

membengkak. Berbeda dengan kebutuhan yang didasarkan atas konsep 

maslahah, manusia akan lebih bisa mengontrol diri untuk pengeluarannya. 

Jika mereka sudah terpenuhi kebutuhannya maka mereka akan 

menghentikan pengeluarannya.  

Konsep maslahah dalam hal ini terkait dengan tujuan Allah SWT 

menurunkan syariat Islam. Mensejahterakan seluruh makhluknya melalui 

aturan agama yang menjadi pedoman. Pemeliharaan agama menjadi 

prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa? Karena 

agama merupakan pedoman hidup yang mengarahkan seseorang dalam 

berbuat dab bertindak.
43

 Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 

111: 

     
  
   

    
   

    
   

   
    
   

                                                           
42

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, 89.  
43

 Ibid., 90.   



39 
 

 

   
     

   
Artinya: “Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 

mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh 

atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah 

di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih 

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka 

bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, 

dan Itulah kemenangan yang besar.”
44

 

 

Allah telah membeli jiwa orang mukmin dan harta mereka dengan 

jihad. Membela agama dijalan Allah balasnya adalah surga. Harga atas 

perjuangan mereka. Penempatan agama (al-din) sebelum jiwa adalah 

ketentuan al-Qur’an. Dalam hirarkinya penempatan agama (al-din) 

diurutkan pertama, kemudian jiwa pada urutan kedua, dan harta pada 

tempat ketiga. Ini adalah urutan yang disebutkan dalam al-Qur’an.
45

 

Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal ayat 28: 

  
  

    
     

 

Artinya: “Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar.”
46

 

 

Sementara itu, ilmu dapat menjadi pendukung keimanan dan 

sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan ilmu yang 

dimiliki manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia alam ciptaan Allah dan 

di manfaatkan untuk memudahkannya memenuhi kebutuhan individu, 
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keluarga dan umat manusia. Dengan demikian kedudukan ilmu lebih tinggi 

dari tingkatkan keturunan dan harta.
47

 Kebutuhan manusia dalam Islam di 

perinci sebagai berikut: 

a. Hifzh al-Din (pemeliharaan agama) 

b. Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa) 

c. Hifzh al-Aql (pemeliharaan akal) 

d. Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan) 

e. Hifzh al-Mal (pemeliharaan harta). 

Dalam perspektif al-Qur’an, kebutuhan ditentukan oleh konsep 

maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat 

dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqa>shid syari’ah 

(tujuan syariah). Tujuan syari’ah harus dapat menentukan tujuan perilaku 

konsumen dalam Islam. Tujuan syari’ah Islam adalah tercapainya 

kesejahteraan umat manusia (maslahat al-‘ibad). Dalam konteks ini semua 

barang dan jasa yang memberikan maslahah disebut kebutuhan manusia. 

2. Kebutuhan Hajiyyat 

Prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam sangat sederhana. 

Sumber dana yang dimiliki seseorang pertama kali akan dialokasikan 

kepada kebutuhan yang penting (essential, dharuriyyat). Jika seseorang 

telah memenuhi kebutuhan pokok maka ia dapat memenuhi kebutuhan 

pelengkapnya (hajiyyat).
48

 Jadi dalam hal ini selain kebutuhan pokok maka 
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diperlukan juga kebutuhan pelengkap untuk memenuhi kepuasan 

kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan setiap orang.  

Menikmati kesenangan dalam kehidupan ini dibolehkan dalam 

ajaran Islam. Ajaran Islam memahami naluri alamiah manusia dalam 

menikmati keindahan dalam kehidupan. Islam juga mengakui kebutuhan 

manusia dalam mengapresiasi kebudayaan. Dalam hal kebutuhan manusia 

akan keindahan dan kebudayaan, ajaran Islam membolehkannya mengikuti 

kebutuhan-kebutuhan pokok manusia untuk menikmati kesenangan 

tersebut.
49

 

 Dalam surat al-A’raf ayat 31 Allah menganjurkan kaum muslimin 

untuk menikmati al-hal yang baik dan indah.  

   
    
   

     
   

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan.”
50

 

 

Dari keterangan ini pemuasan, keindahan dan perhiasan-perhiasan 

hidup diperbolehkan dan di halalkan. Oleh karena kesenangan itu 

merupakan keinginan yang memberikan kesenangan dan kenyamanan 

kepada manusia dan memiliki manfaat (utility) yang lebih besar daripada 

harganya.
51
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Dari uraian ini maka jelas bahwa dibolehkan untuk memenuhi 

keinginan dalam hal keindahan. Karena keindahan itu akan membuat 

kehidupan manusia menjadi lebih merasakan kenyamanan dan juga 

membawa kesenangan dalam hidup. Akan tetapi kesenangan itu harus 

mempunyai manfaat yang lebih besar dari harganya. Sehingga manusia 

juga harus membatasi kepuasan dan kesenangan itu. Mereka harus 

meletakkan pada hal-hal yang bermanfaat.  

3. Kebutuhan Tahsiniyyat 

Kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang memperkaya 

kebutuhan yang menyempurnakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada pemenuhan 

kebutuhan dharuriyyat dan  hajiyyat, dan semuanya berkaitan dengan 

tujuan syariat.
52

 

Kemaslahatan tahsiniyyat adalah penggunaan segala sesuatu yang 

layak, pantas, dan dibenarkan oleh adat kebiasaan. Segala sesuatu yang 

baik, indah, serta mulia. Atas dasar itu maka pemanfaatan alokasi 

sumberdaya di dalam ekonomi Islam dilakukan menurut skala prioritas 

kebutuhan.
53

 

Ajaran Islam telah memberikan peraturan-peraturan dalam 

kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan syariat. Di dalam memenuhi 

kebutuhannya manusia harus mengutamakan kebutuhan pokoknya. Jika 

kebutuhan-kebutuhan pokok (dharuriyyat) sudah terpenuhi maka dapat 
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memenuhi kebutuhan hajiyyat dan jika masih tersisa maka dapat pula 

memenuhi kebutuhan tahsiniyyat. Akan tetapi dalam pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan itu harus dilihat dari prioritasnya. 

Ketiga kebutuhan dasar di atas itulah yang mengantarkan manusia 

terus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan, dan berusaha 

memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan hidup untuk menjaga 

kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini. Alat pemenuhan kebutuhan 

itu berupa barang dan jasa.
54

 

4. Pemenuhan Kebutuhan Manusia 

a. Kebutuhan Pangan 

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi 

manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pangan sebagai kebutuhan 

pokok yang harus terpenuhi bagi manusia. Tanpa adanya makanan 

manusia tidak akan bertahan untuk menjalankan segala aktifitasnya. Di 

dunia ini manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. 

Dengan demikian meskipun pangan merupakan kebutuhan dasar akan 

tetapi dalam pemenuhannya tidaklah harus berlebihan. Dalam al-Qur’an 

sudah dijelaskan tentang apa saja yang harus dikonsumsi diantaranya 

barang itu boleh dimakan (halal) dan baik (tayyib), tidak boleh ada 

pemborosan dan berlebih-lebihan. 

b. Kebutuhan Papan 
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Selain kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang masih terdapat 

kebutuhan pokok yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan papan. 

Kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting dan dianjurkan oleh 

ajaran Islam. Hal ini tercantum dalam firman Allah QS. Ath-thalaq ayat 

6: 

    
    

   
    

   
    

   
   

    
   

   
 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
55

 

 

Selain kebutuhan diatas terdapat kebutuhan lain yang juga harus 

dipenuhi manusia yaitu kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan lapangan kerja. Pemikir ekonomi Islam memberikan kontribusi 

tentang kriteria pemenuhan kebutuhan di antaranya pemikiran Afzalur 

Rahman dan Umer Chapra. 

a. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Menurut Afzalur Rahman 
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Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil. 

Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan 

harta kekayaan. Menurut Afzalur Rahman bentuk-bentuk 

pembelanjaan yang di anggap halal ialah apabila seseorang itu mampu 

hidup dengan memuaskan kebutuhannya pada taraf yang sederhana. 

Jika terdapat kelebihan, Islam menganjurkan supaya itu digunakan 

untuk beramal kebaikan, keadilan, kebajikan umum dan memberikan 

bantuan kepada orang lain yang tidak mampu berusaha untuk 

mendapatkan bagian yang sewajarnya. Menurut Islam, jalan terbaik 

yang perlu diikuti ialah dengan membelanjakan semua harta yang 

dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal, dan jika terdapat 

kelebihan sebaiknya disumbang kepada orang lain supaya keperluan 

(pokoknya) dapat terpenuhi.
56

 

b. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Menurut Umer Chapra 

Umer Chapra membagi kebutuhan yang penting dan tidak 

penting kedalam 3 kategori, yaitu kebutuhan, kemewahan, dan 

perantara. Istilah “kebutuhan” (termasuk kebutuhan pokok dan 

kenyamanan) dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan 

jasa yang memenuhi hajat atau mengurangi tingkat kesulitan sehingga 

terdapat perbedaan riil dalam kesejahteraan manusia. Istilah 

“kemewahan” dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan 

jasa yang diinginkan semata-mata untuk pamer dan tidak menciptakan 
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perbedaan riil dalam kesejahteraan seseorang. Sementara, istilah 

“perantara” dapat digunakan untuk mengacu kepada semua barang dan 

jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas ke dalam 

kebutuhan atau kemewahan, dan dalam hal ini fleksibilitas perlu di 

pertimbangkan.
57

 

Kita bisa menurunkan klasifikasi barang dan jasa demikian 

berdasarkan nilai-nilai Islam. Terdapat pembahasan intrinsik dalam 

literatur fiqih mengenai kebutuhan pokok (dharuriyyat), kecukupan 

(hajiyyat), dan keindahan (tahsiniyyat). Semua kategori ini seperti yang 

didefinisikan oleh para fuqaha, masuk kedalam range istilah kebutuhan 

di atas dan tidak termasuk kemewahan atau simbol status.
58

 

Islam memperoleh sesorang untuk memenuhi semua 

kebutuhannya dan bahkan sampai pada tingkat kenyamanan selama hal 

itu akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraannya, dan karena 

klasifikasi barang dan jasa harus merefleksikan kekayaan dan standar 

kehidupan secara umum di negara muslim mana pun, maka perspektif 

tentang kebutuhan akan mengalami perubahan sepanjang waktu karena 

perkembangan teknologi, peningkatan kekayaan dan standar kehidupan 

umum.
59

 

 

F. Indikator Kemiskinan Menurut Syari’at 

                                                           
57

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin. 282.  
58

Ibid., 282-283.   
59

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin, 283. 



47 
 

 

Secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu 

pertama, Kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini di 

identifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis 

kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup 

minimal suatu negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu 

negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif yaitu pendapatan 

nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan 

kata lain, kemiskinan relatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan 

permasalahan distribusi dan kemiskinan relatif inilah yang cukup banyak 

dinegara negara maju.
60

 

Islam turut memperhatikan permasalahan sosial termasuk kemiskinan 

yang terjadi di masyarakat. Islam menyebutkan bahwa kondisi kefakiran dapat 

menyebabkan seseorang kepada kekafiran. Sehingga agar masyarakat miskin 

dapat terhindar dari kekafiran maka harus dibentuk suatu sistem yang dapat 

membebaskan mereka dari kemiskinan, terutama bagi mereka yang miskin 

diakibatkan ketidakadilan sistem ekonomi yang ada. Untuk mengatasi hal ini 

negara harus membantu meringankan beban masyarakat miskin. 

Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama 

mendapatkan zakat, Al-Qur’an dan Hadist tidak menyebutkan secara jelas 

situasi kesulitan dimana seseorang memerlukan bantuan. Disinilah para ahli 

boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah seseorang 

benar-benar pantas menerima bantuan. Hal penting yang harus ditekankan 
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adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri 

dari memfasilutasi pencapaian tujuan syariah.
61

 

Untuk menetapkan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau Negara 

tertentu juga bisa menggunakan adat dan tradisi („adah dan Urf). Hal ini 

disebabkan untuk menentukan kriteria fakir atau miskin dapat dilihat dari 

mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan hal inilah 

yang bisa menjadi acuan bagi amil untuk menentukan kriteria mustahiq 

(khususnya fakir miskin) dalam mendistribusikan zakat.
62

 

1. Kriteria Kemiskinan Menurut Afzalur Rahman 

Dalam menentukan kriteria kemiskinan, Afzalur Rahman 

menjelaskan bahwa hak kaum dhuafa ada dalam harta seseorang. Seperti 

yang ditegaskan dalam al-Qur’an:  

   

   

  

  

Artinya:  “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian 

tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang 

tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”(Al-

Maa‟rij: 24-25).
63

 

 

Dapat dikatakan bahwa kaum fakir dan miskin yang dibicarakan 

disinilah yang mempunyai hak atas harta orang-orang kaya. Negara 

berwenang mengambilnya dan menyerahkannya kepada orang-orang 
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miskin. Tapi harta yang diambil hanya sebagian, tidak seluruhnya 

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang komunis.
64

 

Selain itu di dalam al-Quran berulang kali di anjurkan kepada semua 

manusia untuk memberikan bantuan kepada orang tua, keluarga, tetangga 

dan fakir miskin atas anggota masyarakat yang berkecukupan.
65

 Dalam 

surat Al-Israa Allah berfirman: 

   

  

   

    

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.”
66

 

Ayat ini menjelaskan tentang pemberian bantuan keuangan kepada 

keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang melarat, dianggap sebagai 

perbuatan yang kebijakan. Akan tetapi bersedekah itu dianggap bernilai 

ketika mereka melakukannya atas dasar kasih sayang dan bukan atas dasar 

motivasi lainnya.
67

 

2. Kriteria Kemiskinan menurut Umer Chapra 

Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di 

negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang 

diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, 
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sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara strategi-strategi tersebut 

sudah gagal mewujudkan kebahagian bagi penganutnya. Sebab 

kebahagiaan adalah suatu refleksi kedamaian pikiran.  

Umer Chapra menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai 

kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinya. Untuk mencapai 

keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan 

materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. Sebab kedua 

kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani tidak terpisahkan antara 

satu sama lainnya.
68

  

 

G. Pemerataan Kesejahteraan 

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan 

tersendiri bagi setiap negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara pada 

dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkonstribusi 

menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. 

Pertumbuhan ekonomi  berkualitas juga tercermin dari aktivitas 

perekonomian yang  mampu memberikan pemerataan pendapatan 

masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang 

memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. 

Tidak hanya negara berkembang dan emerging, seringkali di negara 

maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena  
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secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, 

penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. 

Bagi tata kelola pembangunan, sejatinya pertumbuhan ekonomi 

berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam bebagai program 

dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat  

yang berkeadilan sebagai perwujudan negara. 

Secara sederhana kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut 

ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya 

jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin menurunnya jumlah penduduk usia 

produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya 

kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu negara.  

Pemerataan kesejahteraan rakyat merupakan antitesa terhadap 

 tingginya ketimpangan, yang merupakan ancaman bagi suatu bangsa apabila 

tidak segera diatasi, karena ketimpangan sejatinya adalah  pemusatan 

kekayaan ke segelintir kelompok tertentu dan juga mengindikasikan adanya 

pemusatan kekuasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan 

itu sendiri.
69

 

Merujuk pada ide cemerlang mengenai negara kesejahteraan, ada tiga 

alasan utama yang perlu ditegaskan oleh negara dalam menjalankan 

fungsinya. Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk 

memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan  paling 

pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan 
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keluarga ada dalam situasi rentan sehingga mereka menghadapi social 

contingencies seperti usia lanjut, menganggur miskin yang memicu pada 

krisis sosial. Ketiga, semua warga negara tanpa membedakan status dan kelas 

sosial harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti 

pendidikan, pemenuhan gizi dan air bersih.
70

 

 

  

                                                           
70

  Luthfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial (Malang: Intrans 

Publising, 2015), 18-19.   



53 
 

 

BAB III 

PROGRAM GERDU TASKIN DI DESA SEMANTEN  

KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan 

1. Batas Wilayah 

Desa Semanten merupakan Desa yang masuk Kecamatan Pacitan 

dan berada di dalam Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu terdiri dari tujuh 

Dusun diantaranya adalah:  

a. Dusun Krajan 1 

b. Dusun Krajan 2 

c. Dusun Krajan 3 

d. Dusun Krajan 4 

e. Dusun Ngawen 1 

f. Dusun Ngawen 2 

g. Nduwetan.  

Di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu 

terdapat 14 RT dan 14 RW. Luas wilayah Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan adalah 298,2 Hektar. Batas Wilayah dari Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu adalah: 

a. Sebelah Utara : Desa Semanten Desa Bolosingo 
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b. Sebelah Selatan  : Desa Widoro 

c. Sebelah Timur  : Desa Banjarsari dan Purworejo 2 

d. Sebelah Barat  : Desa Ponggok.
71

 

2. Keadaan Ekonomi 

Jumlah Penduduk yang ada di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan itu ada 1.610 jiwa. Penduduk perempuan sebanyak 801 

jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 809 jiwa. Jenis pekerjaan penduduk 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Petani dan buruh tani 271 

2. PRT (Pembantu Rumah Tangga) 9 

3. Bangunan 20 

4. Srabutan 171 

5. Swasta 122 

6. PNS 49 

7. Tidak Bekerja/Pengangguran 196 

9. BUMN 2 

10. Honorer 21 

11. TNI 5 

12. Polri 6 

13. Tukang Kayu 8 

14. Batu 11 

15. Pensiunan 29 

16. Pelajar 341 

17. IRT (Ibu Rumah Tangga) 171 

18. Sopir 24 

19. Pedagang 53 

20. Wiraswasta 60 
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Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, baik yang memiliki 

lahan sendiri maupun yang hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani. 

Beberapa masyarakatnya bekerja sebagai masyarakat yang mendirikan 

toko dipinggir jalan, sebagai pelajar, sebagai sopir, sebagai ibu rumah 

tangga, sebagai pembantu rumah tangga, bekerja srabutan dan ada juga 

yang tidak bekerja. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai PNS dan 

bekerja di kantor-kantor kecamatan.
72

 

 

B. Profil Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) Di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

1. Profil Gerdu Taskin 

Gerdu Taskin merupakan program andalan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, karena Gerdu Taskin merupakan kebijakan lokal yang 

merupakan salah satu prioritas kebijakan Pembangunan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang sudah merupakan Perda Povinsi Jawa Timur. 

Gerdu Taskin merupakan Program Gerakan Terpadu Pengentasan 

Kemiskinan yang sasarannya adalah Masyarakat Desa Miskin, kategori 

Desa miskin merupakan Desa yang memiliki jumlah masyarakat miskin 

yang cukup banyak. Konsep Gerdu Taskin dalam pemberdayaan 

masyarakat programnya yaitu:  
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a. Pemberdayaan Ekonomi melalui pemberdayaan usaha 

b. Pemberdayaan manusia  

c. Pemberdayaan lingkungan melalui pembangunan infrastruktur.
73

 

Gerdu Taskin merupakan program yang didanai melalui APBD 

Provinsi Jawa Timur. Program Gerdu Taskin dirancang khusus sebagai 

upaya pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan Gerdu Taskin adalah: 

a. Penurunan angka kemiskinan. 

b. Pengurangan jumlah pengangguran. 

c. Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. 

d. Pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup masyarakat miskin. 

Seperti Gerdu Taskin yang ada di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan yang biasa masyarakat Desa Semanten 

menyebutnya dengan sebutan Taskin. Gerdu Taskin yang terletak di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu diberi nama UPK 

Mugi Rahayu berdiri pada tanggal 01 Oktober 2005. Arah kebijakan 

program ini  sama dengan Gerdu Taskin yang juga difokuskan pada upaya 

penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, 

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, pengurangan beban dan 

perbaikan mutu hidup masyarakat miskin. 

Ibu Kalimah selaku Ketua Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa Tujuan 

program Gerdu Taskin adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat 
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Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus 

utama pengembangan usaha ekonomi produktif. Disamping itu juga tujuan 

program Gerdu Taskin merupakan komitmen pemerintah dalam upaya 

pengentasan kemiskinan.
74

 

Prioritas program Gerdu Taskin diarahkan untuk mengurangi 

dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan pemberdayaan 

usaha seperti; perdagangan, kios, toko, dll. 

Dana Gerdu Taskin yang diberikan oleh Pemerintah dikelola 

dengan baik oleh desa. Selama beberapa Tahun dana Gerdu Taskin 

berjalan dengan lancar dan  di tahun 2006 pernah mendapatkan 

penghargaan dari Pemerintah Provinsi sebagai Gerdu Taskin yang berhasil 

dan di Tahun 2007 pernah juga mendapatkan penghargaan sebagai UPK 

yang berhasil nomer urut 7(tujuh) se-Provinsi. Namun, sekarang sistem 

kepengurusan sudah tidak berjalan dan banyaknya peminjam Gerdu 

Taskin yang menunggak pembayaran atau cicilan.
75

 

2. Struktur Kepengurusan 

Struktur Kepengurusan Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan pacitan Kabupaten Pacitan adalah: 
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Tabel 3.2 

Kepengurusan Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan 

No. Jabatan Nama 

1. Ketua Kalimah 

2. Sekretaris Amin Tohari 

3. Bendahara I Zaenal Abidin 

 Bendahara II Siti Fatimah 

4. Juru Tagih I Wiwik HP. 

 Juru Tagih II M. Sarifudin 

 

Tabel 3.3 

Badan Pengawas Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan 

No. Jabatan Nama 

1. Kepala Desa M. Muhaimin 

2. Ketua BPD Nasrudin 

 

3. Sasaran Program 

Sasaran program Gerdu Taskin adalah penduduk miskin. 

Pengertian kemiskinan bermacam-macam, namun dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, terarah dan 

berkesinambungan harus ada kesepakatan pemahaman di antara semua 

pihak penyelenggara, agar target yang dilaksanakan tepat sasaran baik 

pada target masyarakat atau rumah tangga miskin (RTM), program yang 

dilaksanakan, maupun pihak pengelola dan pelaksana program. 

Kriteria miskin yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan 

kemiskinan dalam Program Gerdu Taskin adalah berdasarkan kerangka 

pikir yang dipakai BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur ketika 
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melakukan pendataan kemiskinan dengan indikator baru tahun 2001. Ada 

4 (empat) kelompok yang dijadikan kerangka pikir adalah sebagai berikut : 

1. Kelompok Sandang  

2. Kelompok Pangan 

a. Fasilitas air bersih  

b. Presentase pengeluaran untuk makanan  

3. Kelompok Papan 

a. Kepemilikan Rumah  

b. Sarana buang air besar  

c. Sumber Penerangan  

4. Kelompok Lainnya 

a. Partisipasi sekolah 

b. Sumber keuangan rumah tangga  

c. Pelayanan kesehatan  

 

C. Penyaluran Dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan 

Dilihat dari segi ketenagakerjaan terdapat sekitar 40% pekerja yang ada 

di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan bekerja sebagai 

petani, PNS sekitar 10%, Pengangguran 25%, yang lainnya Swasta dan 

srabutan sekitar 25%.  

Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) menjadi magnet menarik 

dalam menggairahkan dan menggerakkan ekonomi lokal dan sektor riil di 
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desa. Namun, realita menunjukkan jumlah kemiskinan dan pengangguran 

berada di desa, sempitnya lapangan kesempatan kerja di desa, sebagian besar 

bekerja sebagai buruh tani dengan upah rendah, rata-rata kepemilikan lahan 

yang sempit, produktivitas pertanian yang rendah, semua faktor tersebut turut 

memberikan kontribusi terhadap masih tingginya angka kemiskinan di Desa.  

Disinilah peran program Gerdu Taskin dibutuhkan untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan. Peran program Gerdu Taskin dalam Desa adalah 

berorientasi pada kemandirian usaha Kelompok Masyarakat (POKMAS) 

yang dijalankan secara kelompok. Harapannya mampu memberdayakan dan 

meningkatkan kemandirian penduduk Desa dalam berwirausaha sehingga 

mampu menciptakan lapangan kerja sendiri demi mengurangi jumlah 

kemiskinan dan pengangguran yang ada di Desa. 

Di Desa Semanten ini Gerdu Taskin dibentuk melalui sebuah institusi 

Unit Pengelola Keuangan (UPK) bernama UPK Mugi Rahayu. UPK perlu 

membuat sistem dan prosedur pelayanan simpan pinjam sebagai acuan untuk 

menjalankan operasionalnya. Sehingga sejak awal, UPK dikenal masyarakat 

bukan sebagai lembaga yang membagi-bagikan dana Program Gerdu Taskin, 

melainkan sebuah lembaga usaha ekonomi yang modalnya distimulasi dari 

proram tersebut.  

Sistem dan prosedur pelayanan simpan pinjam antara lain meliputi: 

1. Persyaratan menjadi anggota/nasabah UPK 

Sasaran usaha simpan pinjam ini adalah Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B). Namun agar tidak disalah tafsirkan oleh mereka, 
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maka UPK menerapkan persyaratan untuk dapat diterima sebagai 

anggota/nasabah. Sudah barang tentu, persyaratan ini yang sederhana, 

tidak memberatan tetapi sekaligus dapat sebagai pengikat dan mendidik 

mereka untuk tujuan kegiatan ini. Persyaratan tersebut antara lain:  

I. Mendaftar sebagai anggota melalui kelompok yang dapat mereka 

bentuk sendiri 

II. Membayar simpanan anggota, yang besarnya disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing desa 

III. Melampirkan foto copy KTP, dan  

IV. Persyaratan lain yang dapat dibuat sendiri oleh UPK seperti 

keharusan untuk ikut aktif dalam pertemuan yang diselenggarakan 

oleh kelompok maupun UPK.
76

 

Dalam proses operasionalnya UPK Mugi Rahayu ini melayani jasa 

transaksi keuangan atau bidang transaksi lain yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha produktif dan permodalan melalui pemberian dana 

simpan pinjam kepada POKMAS (Kelompok Masyarakat) untuk 

mengembangkan usaha dan industri kecil di Desa Semanten. Tercatat 

terdapat 74 jenis POKMAS.
77
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---------, Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Provinsi 

Jawa Timur. 3-4. 
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Kalimah, Wawancara, 31 Mei 2017. 
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Tabel 3.4 

Jumlah anggota POKMAS dan jenis usaha 

 

Jumlah Pokmas 74 

Jumlah Anggota Pokmas 296 

Anggota:  

*Wanita 139 

*Pria 157 

Calon Pokmas - 

Jenis Usaha Pokmas:  

*Perdagangan 28 

*Industri 54 

*Jasa 10 

*Pertanian 51 

*Peternakan 7 

*Perkebunan 4 

*Lain-lain 142 

Jumlah yang di beri pinjaman 296 

 

Proses penyaluran taskin sangat mempengaruhi keberhasilan 

tersalurnya dana modal usaha kepada masyarakat miskin. Dalam 

penyalurannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penyaluran dana modal taskin akan 

berjalan baik dan tepat sasaran. 

Namun menurut Ibu Siti Fatimah selaku Bendahara 2 Gerdu Taskin 

di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menjelaskan 

bahwa dalam penyaluran dana modal di Gerdu Taskin itu syaratnya 

sangat mudah yaitu hanya dengan memberikan foto copy KTP.
78

 

Selain itu, cara untuk meminjam dana Gerdu Taskin adalah dengan 

cara kelompok masyarakat (POKMAS) yang terdiri dari lima orang 
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Siti Fatimah, Wawancara, 30 Mei 2017. 
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(anggota) dan diketuai oleh satu orang mengajukan pinjaman, akan tetapi 

meminjamnya dengan mengumpulkan KTP lima orang  tersebut atas 

nama satu POKMAS. Misalnya POKMAS tersebut meminjam Rp 

5.000.000,- lalu uang itu dibagikan kepada lima anggota POKMAS 

tersebut. Besar bunga ditentukan oleh pemerintah Provinsi dan bunga 

perbulan sebanyak 1,2%, dengan cicilan selama 10 bulan sama dengan 

12%.
79

 Peniliti melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut: 

Ibu Sri Hartini selaku sekretaris Desa menjelaskan bahwa dana 

Gerdu Taskin itu dari pihak Provinsi yang menentukan bunga juga dari 

pihak Provinsi, Desa hanya membentuk struktur kepengurusan Gerdu 

Taskin saja.
80

 Jadi, bunga sebesar 1,2% perbulan tersebut itu adalah yang 

menentukan pihak pemerintah, bukan dari pengurus Gerdu Taskin.  

Ibu Katmiatin, menyatakan bahwa bunga 12% itu sebenarnya terlalu 

tinggi tetapi bagaimana lagi, namanya kepepet butuh uang. Jadi ya 

meminjam di Gerdu Taskin.
81

 Dengan persyaratan yang mudah yaitu 

hanya menyerahkan foto copy KTP, banyak masyarakat yang berminat 

untuk meminjam dana Gerdu Taskin tersebut, walaupun dengan bunga 

yang tinggi. 

Ibu Siti menyatakan bahwa saya pinjam bukan buat usaha akan 

tetapi untuk pembayaran anak sekolah saya, memang bunganya sangat 

tinggi tapi ya namanya butuh tetap saya pinjam.
82

 Banyak masyarakat 
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Siti Fatimah, Wawancara, 30 Mei 2017. 
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Sri Hartini, Wawancara, 2 Juni 2017.  
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Katmiatin, Wawancara, 15 Juni 2017. 
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Siti, Wawancara, 15 Juni 2017. 



64 
 

 

miskin yang meminjam dana Gerdu Taskin itu digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan mereka tidak digunakan sebagai modal usaha. 

Seharusnya pelaksanaan Program Gerdu Taskin dapat membantu 

penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin dalam 

menjalankan masing-masing usaha atau memulai usaha. 

Ibu Erni juga menyatakan, sebenarnya bunganya itu jangan sebesar 

itu, karena itu sangat membebani masyarakat, sedangkan dana hasil 

pinjaman itu belum tentu untuk usaha semua.
83

 Dengan besarnya bunga 

yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar 1,2% perbulan itu bagi 

masyarakat yang meminjam dana Gerdu Taskin sangat tinggi, karena 

kebanyakan masyarakat tersebut tidak menggunakan pinjaman Gerdu 

Taskin untuk usaha.  

Ibu Uliyah juga menyatakan bahwa cara meminjam dana Gerdu 

Taskin itu harus dengan atas nama POKMAS, tidak boleh secara 

individu. Dan minimal anggota POKMAS itu harus ada 5 anggota. Dana 

yang di pinjam Ibu Uliyah itu buat modal garap sawah, tetapi karena 

kebanjiran akhirnya gagal panen.
84

 

Dilihat dari komentar beberapa warga dapat disimpulkan 

bahwasanya bunga yang dibebankan pada masyarakat yang meminjam 

itu sangatlah tinggi. Pihak pengurus Gerdu Taskin sebenarnya sudah 

semaksimal mungkin menyalurkan dana yang diberikan pemerintah. 

Akan tetapi penyaluran itu kurang tepat sasaran. Kenapa tidak tepat 
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Erni, Wawancara, 15 Juni 2017. 
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sasaran? karena dana tersebut sebagian disalurkan atau dipinjamkan ke 

masyarakat kalangan menengah ke atas. Seperti halnya Ibu Yuni bekerja 

sebagai Pegawai Negeri, dan Ibu Katmiatin sebagai orang yang 

menerima dana pensiunan dari suami yang sudah meninggal. 

Masyarakat yang meminjam tidak semuanya bisa mencicil tepat 

waktu disetiap bulannya. Apalagi, setelah ada sebagian pengurus yang 

menyimpang dari tugasnya. Ada sebagian masyarakat yang sekitar 2 

Tahun terakhir ini tidak membayar cicilan dikarenakan tokonya sudah 

gulung tikar alias bangkrut.
85

 

Selain itu, banyak penduduk yang mengeluhkan terhadap besarnya 

bunga yang dibebankan. Akan tetapi banyak Pokmas dan Rumah tangga 

miskin yang meminjam dikarenakan persyaratan yang sangat mudah dan 

untuk mengajukan pinjaman yaitu hanya menyerahkan foto copy KTP 

POKMAS. 

 

D. Dampak Pemberian Dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

Program Gerdu-Taskin dari tahun 2005 sampai dengan 2017 telah 

berhasil membentuk Lembaga Keuangan Mikro berupa UPK (Unit Pengelola 

Keuangan) yang mampu menyediakan modal usaha secara mudah di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan 
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Pemberdayaan Manusia, kegiatan yang telah dilaksanakan mampu 

memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin.  

Tabel 3.5 

Data Perkembangan UPK Mugi Rahayu Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

No.  Uraian Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 

1. Volume 

Pinjaman 

Rp 82.500.000 Rp78.000.000 Rp 72.500.000 

2. Pendapatan Rp 14.012.725 Rp 9.929.291 Rp 9.497.693 

3. Biaya Rp 4.400.150 Rp 2.907.500 Rp 3.137.400 

4. Sisa Hasil Usaha Rp 9.612.575 Rp 7.021.791 Rp 6.360.293 

   

Pada awal berdirinya Gerdu Taskin pada tahun 2005, sampai tahun 

2007 mengalami perkembangan yang baik dan mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan pada tahun 2006 

yaitu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi sebagai Gerdu 

Taskin yang berhasil dan tahun 2007 mendapatkan penghargaan sebagai UPK 

yang berhasil nomer urut 7 (tujuh) se-Provinsi. Namun seiring dengan 

bertambahnya tahun Gerdu Taskin justru mengalami penurunan dan dapat 

dilihat dalam tabel diatas selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan 

meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Penurunan tersebut terjadi 

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : 
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1. Banyaknya nasabah yang menunggak pembayaran 

Penunggakan tersebut disebabkan karena dana dari Gerdu Taskin 

tersebut tidak digunakan sebagai usaha, tapi digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Dan dari pihak Gerdu Taskin pun juga tidak mampu 

mengontrol apakah dana tersebut oleh anggota POKMAS digunakan untuk 

usaha ekonomi produktif atau tidak. 

2. Semakin menurunnya jumlah pendapatan 

Menurunnya jumlah pendapatan dikarenakan banyak nasabah yang 

menunggak, sehingga hanya sedikit dana yang akan diputar kembali.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut: 

Menurut Ibu Rojiantin dana yang dipinjamkan oleh Gerdu Taskin tidak 

digunakan untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membayar hutang, tutup lobang 

gali lobang.
86

 

Ibu Rini Istiqomah menggunakan dana Gerdu Taskin tersebut untuk 

tambahan modal usaha karena Ibu Rini Istiqomah memiliki usaha dagang 

warung dipinggir jalan, namun ketika datang musim tanam padi, karena 

suami ibu Rini Istiqomah kekurangan dana untuk membeli bibit padi dan 

pupuk, maka ibu Rini Istiqomah tersebut menggunakan uang pinjamannya 

yang seharusnya untuk membeli barang dagangan warung tersebut, tetapi  

digunakan untuk membeli bibit padi dan pupuk.
87
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Mbah Misiyem adalah Masyarakat miskin yang juga menjadi anggota 

POKMAS program Gerdu Taskin, Mbah Misiyem adalah masyarakat 

golongan ekonomi bawah dan dulunya tidak sekolah. Oleh karena itu, Mbah 

Misiyem kurang memiliki rencana dalam memanfaatkan pinjaman modal 

yang diberikan oleh Gerdu Taskin, sehingga dana yang di pinjamkan hanya 

digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
88

 

Ibu Uliyah juga menyatakan bahwa dana yang di pinjam  Ibu Uliyah itu 

buat modal garap sawah, tetapi karena kebanjiran akhirnya gagal panen.
89

 

Ibu Yayuk menyatakan bahwa ibu Yayuk juga meminjam dana Gerdu 

Taskin, Ibu yayuk menggunakan pinjaman dana Gerdu Taskin itu untuk 

menambah modal usaha cendolnya, dan sampai sekarang usaha cendol bu 

Yayuk tersebut lancar sampai sekarang. Selain itu dampaknya tambah besar 

usaha yang dijalankan oleh ibu yayuk. 
90

 

Sedangkan menurut Ibu Nunung dana yang  dipinjamkan oleh Gerdu 

Taskin digunakan untuk modal usaha dan sampai sekarang masih berlanjut.
91

 

Ibu Kalimah selaku ketua Koperasi Taskin menjelaskan bahwa ada yang 

meminjam dana untuk digunakan sebagai usaha, akan tetapi usahanya 

berhenti dan tidak di cicil. Oleh karena itu dana yang seharusnya diputar 

kembali itu berhenti karena ada cicilan yang macet.
92

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwasanya dampak yang 

ditimbulkan dari penyaluran dana Gerdu Taskin ini masih kurang berhasil. 
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Misiyem, Wawancara, 15 Juni 2017.  
89
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Karena para peminjam banyak yang tidak menggunakan pinjaman dana 

Gerdu Taskin tersebut untuk modal usaha seperti tujuan dari Program Gerdu 

Taskin. Ada yang digunakan untuk modal usaha mengelola sawah akan tetapi 

gagal panen, dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Padahal diawal tahun 

pertama didirikan Gerdu Taskin ini dampaknya sangat bagus pada 

masyarakat. Seperti modal usaha untuk pembuatan toko ada yang berhasil 

sampai saat ini. 

Seharusnya Dampak secara langsung maupun tidak langsung Program 

Gerdu Taskin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pelaksanaan Program Gerdu 

Taskin dapat membantu penambahan modal usaha untuk rumah tangga 

miskin dalam menjalankan masing-masing usaha atau memulai usaha. 

Hampir semua masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Gerdu 

Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

mendapatkan pinjaman dana Gerdu Taskin. Persoalannya ialah bagaimanakah 

pemanfaatan dana tersebut dan apakah telah sesuai dengan tujuan program 

Gerdu Taskin atau belum. Dalam kerangka kerja program Gerdu Taskin, dana 

pinjaman untuk POKMAS digunakan sebagai modal kegiatan usaha ekonomi 

produktif. Persoalannya, pengurus UPK tidak mampu mengontrol apakah 

dana tersebut oleh anggota POKMAS digunakan untuk usaha ekonomi 

produktif atau tidak. Indikator keberhasilan yang selama ini yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan usaha adalah tingkat 

pengembalian pinjaman. Dalam arti apabila tingkat pengembaliannya baik, 

maka program pemberdayaan usaha dianggap berhasil, sebaliknya jika tingkat 
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pengembalian pinjaman ini mengalami kemacetan, maka program 

pemberdayaan usaha dianggap belum berhasil.
93

 

Seharusnya pengurus UPK mengontrol apakah dana tersebut oleh 

anggota POKMAS digunakan untuk usaha ekonomi produktif atau tidak. 

Sehingga tidak hanya melihat dari indikator keberhasilan dengan cara 

mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan usaha dengan tingkat 

pengembalian pinjaman.  

Hasil dari pelaksanaan program Gerdu Taskin akan lebih baik lagi jika 

diadakan pembinaan tentang pengelolaan usaha kecil pada anggota POKMAS 

atau rumah tangga miskin yang mengikuti program Gerdu Taskin, selanjutnya 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan usaha kecil terhadap rumah tangga 

miskin agar dapat membuat peluang usaha baru yang lebih baik. 

Dua tahun pertama Gerdu Taskin yang ada di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mendapatkan Apresiasi yang sangat 

membanggakan oleh Provinsi. Oleh Karena itu, Provinsi memberikan komisi 

kepada Koperasi Taskin untuk dibelikan sebuah laptop. Akan tetapi sampai 

sekarang tidak direalisasikan oleh perwakilan pengurus yang menerima 

komisi tersebut. 
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BAB IV 

ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM GERDU TASKIN  DI DESA 

SEMANTEN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN DARI 

PERSPEKTIF KONSEP DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM 

 

A. Analisa Penyaluran Gerdu Taskin  Di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan Dari Perspektif Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam 

Gerdu Taskin merupakan program andalan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur, karena Gerdu taskin adalah kebijakan lokal yang merupakan salah 

satu prioritas kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 

sudah merupakan peraturan daerah Povinsi Jawa Timur.  

Mengacu pada tujuan pemberdayaan usaha yaitu mewujudkan 

kemandirian masyarakat Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan 

pengganguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif. 

Dalam Islam, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan sesuatu 

yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab 

memenuhi kebutuhan bagi rakyatnya yang membutuhkan. 

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada Bab III, di Gerdu Taskin 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mekanisme 

penyaluran dana Gerdu Taskin belum sesuai dengan sasaran Program Gerdu 

Taskin. Sasaran program Gerdu Taskin adalah masyarakat miskin. 

Untuk menentukan kriteria miskin Islam mengacu kriteria penerima 

zakat. Allah SWT. Berfirman: 
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Artinya:  “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-

Taubah:60)
94

 

 

Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama 

mendapatkan zakat, Al-Qur’an dan Hadist tidak menyebutkan secara jelas 

situasi kesulitan dimana seseorang memerlukan bantuan. Di sinilah para 

ahliboleh menentukan kriteria yang menjadi patokan, apakah seseorang 

benar-benar pantas menerima bantuan. Hal penting yang harus ditekankan 

adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri 

dari memfasilitasi pencapaian tujuan syariah.
95

 

Untuk menetapkan tujuan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau 

negara tertentu juga bisa menggunakan adat dan tradisi („adah dan „urf). Hal 

ini disebabkan untuk menentukan kriteria fakir atau miskin dapat dilihat dari 

mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 
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 Tri Puspita Ningrum, Kemiskinan dalam Bingkai Islam Keindonesiaan, 117.  
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Berdasarkan penentuan kemiskinan dalam pemberian zakat, negara 

dapat menentukan kriteria untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan 

berdasarkan adat dan tradisi dari suatu negara tersebut. Hal ini juga dilakukan 

di negara Indonesia untuk menentukan masyarakat miskin, salah satunya 

adalah BPS. 

Badan Pusat Statistika (BPS) mengukur kemiskinan dari 

ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar. 

Selain itu BPS juga menjadikan kecukupan akan sandang, papan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan dan tabungan sebagai kebutuhan dasar bagi kebutuhan 

manusia. 

Kebutuhan dasar yang dirumuskan oleh BPS tentu sesuai dengan 

tujuan syariat yang menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak kehidupan bagi 

manusia. Syariat merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan keharusan 

memahaminya untuk menghadapi realitas tatanan kemasyarakatan, 

kebudayaan, sosial dan ekonomi. 

Seperti halnya dalam Islam kriteria pemenuhan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh seseorang meliputi: 

1. Kebutuhan Dharuriyyat 

2. Kebutuhan Tahsiniyyat 

3. Kebutuhan Hajiyyat 

4. Kebutuhan Dasar Manusia, seperti: 

a. Kebutuhan pangan 

b. Kebutuhan sandang  
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c. Kebutuhan papan 

d. Kebutuhan kesehatan 

e. Kebutuhan pendidikan 

f. Kebutuhan lapangan kerja 

Dari kriteria BPS dalam penentuan keluarga tidak mampu jika 

disesuaikan dengan kriteria pemenuhan kebutuhan dalam syariat Islam, maka 

kriteria yang ditentukan oleh BPS sudah sesuai dengan syariat Islam. Apabila 

seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar itu, maka mereka termasuk 

dalam golongan masyarakat miskin. 

Dalam menentukan kriteria kemiskinan, Afzalur Rahman menjelaskan 

bahwa hak kaum dhuafa ada dalam harta seseorang. Dapat dikatakan bahwa 

kaum fakir dan miskin yang dibicarakan disinilah yang mempunyai hak atas 

harta orang-orang kaya. Sedangkan Chapra menegaskan, bahwa kedamaian 

tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia 

batinya. untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan 

apabila kebutuhan materil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. 

Selain itu, Distribusi yang ada dalam ekonomi Islam disebutkan dalam 

firman Allah: 
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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.”(QS Al-Hasyr:7)
96

 

 

Maksud ayat di atas adalah supaya harta tersebut tidak hanya berputar 

di antara orang-orang kaya saja. Ayat ini juga memberikan prinsip dasar 

dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah Swt. dan 

dianugerahkan manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja.  

Di dalam fiqh muamalah terdapat teori tentang Qard. Qard menurut 

istilah adalah harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang 

yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang sepadan setelah 

mampu. Qard juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih dan diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. 

Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong sebagai fasilitas membantu 

usaha kecil atau sosial. Rukun dan syarat Qard: Muqrid (pemilik modal), 

Muqtarid (peminjam), ijab qabul, Qard (modal yang dipinjamkan). Syarat 

syah qard: Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang 

mempunyai manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatannya. 
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Akad Qard tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti 

halnya jual beli.
97

 

Dilihat dari teori Qard, dana Gerdu Taskin sudah sesuai dengan rukun 

dan syarat dari Qard, yaitu dana yang diberikan oleh Gerdu Taskin itu 

merupakan barang yang dapat dimanfaatan oleh peminjam dan dalam proses 

pinjaman tersebut juga terjadi ijab dan kabul.
 

Menurut analisa penulis pemilihan masyarakat miskin yang menerima 

dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

yang memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu dan dilihat dari segi 

pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini belum sesuai dengan kriteria miskin 

dalam Islam. Karena dana tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat 

miskin saja, akan tetapi masyarakat yang mampupun juga bisa meminjam.  

Dilihat dari praktek yang ada di Gerdu Taskin Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan bahwasannya dana Gerdu Taskin yang 

disalurkan di Desa Semanten tersebut sudah tepat sasaran atau sudah sesuai 

dengan sasaran program Gerdu Taskin. Karena dana diprioritaskan untuk 

masyarakat miskin, dan hanya sebagian kecil masyarakat kaya yang 

menggunakan dana Gerdu Taskin, karena masyarakat kaya yang termasuk 

dalam anggota POKMAS tersebut digunakan untuk menalangi pinjaman 

apabila masyarakat miskin belum bisa mengembalikan pinjamannya. Agar 

dana Gerdu Taskin tersebut dapat diputar kembali dengan merata dan 

melimpah. 
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 Seharusnya sebelum memberikan pinjaman pihak Gerdu Taskin 

meninjau masyarakat yang meminjam terlebih dahulu apakah masyarakat 

yang meminjam dana Gerdu Taskin tersebut sudah sesuai dengan sasaran  

program Gerdu Taskin atau belum, dan pihak Gerdu Taskin juga meninjau 

dana yang dipinjam digunakan untuk  modal usaha atau hanya untuk sekedar 

memenuhi kebutuhan hidup, karena ini juga akan berdampak terhadap 

angsuran atau cicilan perbulannya.  

Sehingga pendistribusian dana Gerdu Taskin sesuai dengan ekonomi 

Islam seperti halnya pemikiran Afzalur Rahman dan Umer Chapra bahwa 

seharusnya dalam menentukan kondisi masyarakat dilihat dari 

kesejahteraannya yang menurut Umer Chapra kesejahteraan dapat 

diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi. 

Sedangkan Afzalur Rahman menegaskan bahwa dalam pemberian bantuan 

diperuntukkan bagi fakir dan miskin seperti halnya juga termasuk dalam 

kriteria penerima zakat.   

 

B. Analisis Dampak Pemberian Gerdu Taskin Di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Dari Perspektif Konsep 

Distribusi Dalam Ekonomi Islam 

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan 

tersendiri bagi setiap negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara pada 

dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkonstribusi 

menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. 
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Pertumbuhan ekonomi  berkualitas juga tercermin dari aktivitas 

perekonomian yang  mampu memberikan pemerataan pendapatan 

masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang 

memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja.  

Secara sederhana kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut 

ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya 

jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin berkurangnya jumlah penduduk 

usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya 

kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu negara.  

Ditinjau dari Pemerataan Kesejahteraan, dampak dari penyaluran dana 

Gerdu Taskin terhadap masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan dalam 

memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan 

prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim itu sudah di jalankan dengan 

benar oleh pihak pengurus Gerdu Taskin yaitu dengan cara menyalurkan dana 

kepada masyarakat miskin agar di gunakan sebagai usaha dan dapat 

memenuhi kebutuhannya. Selain itu dalam pendistribusiannya juga harus adil, 

yang diberikan dana pinjaman yaitu masyarakat yang benar benar 

membutuhkan.  

Agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, 

memberdayakan sumber daya manusia dan menggerakkan masyarakat yang 

menganggur adalah hal yang baik untuk dilakukan, agar dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini 

akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan 



79 
 

 

kualitas kerja mereka. Di dalam prakteknya pinjaman dana Gerdu Taskin ada 

yang dimanfaatkan dengan baik ada juga yang tidak dimanfaatkan dengan 

baik, belum sesuai dengan tujuan dari program Gerdu Taskin, dana yang 

dimanfaatkan dengan baik yaitu oleh masyarakat digunakan sebagai modal 

usaha, seperti: toko, pembuatan cendol, penjual sayur dll,  tapi pinjaman yang 

tidak dimanfaatkan dengan baik itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

mereka sehari-hari, membayar sekolah anaknya, membayar hutang dll.  

Dari hasil penelitian di Gerdu Taski Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa pinjaman modal Gerdu 

Taskin tidak berpengaruh secara positif dan signifikan disebabkan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Masyarakat di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

mayoritas adalah masyarakat yang masih menggantungkan kehidupannya 

di bidang pertanian. 

Oleh Karena itu, pinjaman modal yang seharusnya dipergunakan 

untuk menjalankan usaha sesuai dengan tujuan program Gerdu Taskin 

yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat Desa dalam penaggulangan 

kemiskinan dan pengangguran dengan fokus utama pengembangan usaha 

ekonomi. Namun, seringkali dipergunakan untuk keperluan lain yang 

dianggap lebih pokok. 

Contohnya adalah ketika peneliti mewawancarai salah satu 

nasabah Gerdu Taskin yaitu Ibu Rini Istiqomah, Ibu Rini Istiqomah 

tersebut memiliki usaha dagang warung dipinggir jalan, namun ketika 

datang musim tanam padi, karena suami ibu Rini Istiqomah kekurangan 
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dana untuk membeli bibit padi dan pupuk, maka ibu Rini Istiqomah 

tersebut menggunakan uang pinjamannya yang seharusnya untuk usaha 

dagang warung digunakan untuk membeli bibit padi dan pupuk.
98

 

2. Selain itu juga banyak anggota POKMAS yang tidak sepenuhnya 

memanfaatkan pinjaman modal untuk menjalankan usaha. Namun 

menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja 

untuk kegiatan konsumsi, membayar biaya pendidikan anak dll. 

3. Mbah Misiyem adalah Masyarakat yang menjadi anggota POKMAS 

program Gerdu Taskin, Mbah Misiyem adalah masyarakat golongan 

ekonomi bawah dan dulunya tidak sekolah. Oleh karena itu, Mbah 

Misiyem kurang memiliki rencana dalam memanfaatkan pinjaman modal 

yang diberikan oleh Gerdu Taskin, sehingga dana yang di pinjamkan 

hanya digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
99

 

Dengan adanya pernyataan tersebut masyarakat belum mampu 

memanfaatkan adanya modal secara efektif dan optimal dalam rangka 

menjalankan usahanya.  

Sedangkan ditinjau dari segi prakteknya yang di berlakukan di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dana Gerdu Taskin yang di 

pinjamkan tidak semua digunakan untuk modal usaha akan tetapi banyak juga 

yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, tutup lobang gali 

lobang (membayar hutang) dan lain-lain. 
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Hampir semua masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Gerdu 

Taskin di Desa Semanten Kecamatan pacitan Kabupaten Pacitan 

mendapatkan pinjaman dana Gerdu Taskin. Persoalannya ialah bagaimanakah 

pemanfaatan dana tersebut dan apakah telah sesuai dengan tujuan program 

Gerdu Taskin atau belum. Dalam kerangka kerja program Gerdu Taskin, dana 

pinjaman untuk POKMAS digunakan sebagai modal kegiatan usaha ekonomi 

produktif. Persoalannya, pengurus UPK tidak mampu mengontrol apakah 

dana tersebut oleh anggota POKMAS digunakan untuk usaha ekonomi 

produktif atau tidak. Indikator keberhasilan yang selama ini yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan usaha adalah tingkat 

pengembalian pinjaman. Dalam arti apabila tingkat pengembaliannya baik, 

maka program pemberdayaan usaha dianggap berhasil, sebaliknya jika tingkat 

pengembalian pinjaman ini mengalami kemacetan, maka program 

pemberdayaan usaha dianggap tidak atau kurang berhasil.
100

 

Seharusnya pengurus UPK mengontrol apakah dana tersebut oleh 

anggota POKMAS digunakan untuk usaha ekonomi produktif atau tidak. 

Sehingga tidak hanya melihat dari indikator keberhasilan dengan cara 

mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan usaha dengan tingkat 

pengembalian pinjaman.  

Hasil dari pelaksanaan program Gerdu Taskin akan lebih baik lagi jika 

diadakan pembinaan tentang pengelolaan usaha kecil pada anggota POKMAS 

atau rumah tangga miskin yang mengikuti program Gerdu Taskin, selanjutnya 
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dengan memberikan pelatihan-pelatihan usaha kecil terhadap rumah tangga 

miskin agar dapat membuat peluang usaha baru yang lebih baik. 

Tetapi banyak juga penduduk yang mengeluhkan terhadap besarnya 

bunga yang dibebankan oleh masyarakat yang meminjam, karena bunga yang 

ditetapkan oleh pemerintah tersebut sangat tinggi menurut masyarakat. 

Dilihat dari fenomena dan terealisasinya dana taskin ke masyarakat 

belum sesuai dengan pemerataan kesejahteraan dan tujuan utama program 

Gerdu Taskin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu mewujudkan 

kemandirian masyarakat Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran, dengan fokus pengembangan usaha ekonomi. Tetapi dalam 

prakteknya di Gerdu Taskin Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan, dana Gerdu Taskin tersebut tidak digunakan sebagai usaha.  

Selain itu juga, agar tujuan itu terpenuhi atau terwujud hendaknya 

pihak atau pengurus taskin tidak memberikan beban bunga yang sangat tinggi 

terhadap masyarakat, karena yang dihadapi adalah golongan menengah 

kebawah. 

Pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan 

(Gerdu Taskin) di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 

belum dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran dan sesuai dengan 

program yang telah disusun. Dan dana program Gerdu Taskin sudah dikelola 

dengan baik oleh tim UPK Desa Mugi Rahayu Desa Semanten dan dari dana 

pinjaman program Gerdu Taskin yang diterima telah dimanfaatkan dengan 

baik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas usaha 

yang di jalani tetapi kebanyakan dana pinjaman program Gerdu Taskin yang 



83 
 

 

diterima itu tidak digunakan sebagai usaha melainkan digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan.  

Selain itu program Gardu Taskin di Desa Semanten telah memberikan 

dampak yang positif untuk menciptakan lapangan kerja dan tentunya 

meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi ada juga dampak yang 

berdampak negatif yaitu masyarakat yang meminjam tidak menggunakan 

pinjamannya untuk mengembangkan usaha, tetapi digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan, dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang. 

Sebagai penghambat dari pelaksanaan program Gardu Taskin adalah 

masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh masyarakah penerima program 

Gardu Taskin sementara pihak Desa/desa serta UPK hanya sebatas 

melaksanakan program saja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pengentasan kemiskinan 

masyaarakat di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan di 

tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penyaluran dana Gerdu Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan konsep distribusi kekayaan dalam 

ekonomi Islam yakni dalam penyalurannya itu diprioritaskan untuk 

masyarakat miskin, dan dapat meningkatkan pembagian bagi hasil agar 

sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata.  

2. Dampak dari Pelaksanaan program Gerdu Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan pemerataan 

kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tingkat manfaat yang dicapai masih 

termasuk pada kategori kurang bermanfaat. Kondisi ini disebabkan karena 

sebagian masyarakat benar-benar memanfaatkan dana Gerdu Taskin untuk 

usaha dan sebagian lagi memanfaatkan dana Gerdu Taskin untuk 

kebutuhan sehari-hari.  
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B. Saran 

Saran-saran yang penulis sampaikan adalah: 

1. Pengurus Gerdu Taskin hendaknya sebelum memberikan pinjaman 

meninjau terlebih dahulu masyarakat yang akan di berikan pinjaman. 

2. Pihak Gerdu Taskin hendaknya mengontrol dana yang dipinjam, agar dana 

tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh peminjam.  

3. Bagi POKMAS hendaknya dana yang dipinjam digunakan untuk modal 

usaha. 
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