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Kemiskinan menurut Bkkbn merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki 

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kemiskinan pendapat Yusuf Qardhawy yaitu 

kemiskinan tetap menjadi bagian dari masalah kemanusiaan, karena manusia 

merupakan makhluk yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, dan Allah pun 

telah menyediakan baginya semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. 

Allah pun melengkapi semua ini dengan nikmat-nikmat-Nya, baik secara lahiriyah 

maupun batiniyah namun pada kenyataannya belum mampu memuaskan segala 

kebutuhan dan mencukupi keinginan manusia. 

Berangkat dari masalah tersebut penulis membahas tentang perbedaan 

antara kedua konsep tersebut, dengan judul karya ilmiah’’Studi Perbandingan 

Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN dan Yusuf Al-Qardhawy’’Dalam 

skripsi ini ada beberapa permasalahan yang hendak dijawab yaitu; 1) Bagaimana 

konsep kemiskinan menurut BKKBN,  2) Bagaimana konsep kemiskinan menurut 

Yusuf Qardhawy dan, 3) Bagaimana perbandingan konsep kemiskinan antara 

BKKBN dan Yusuf Qardhawy 

Menurutjenisnyapenelitianinitermasukpenelitiankepustakaan(Library 

Research).Sedangkananalisa data yang 

penulisgunakandalampenelitianiniadalahdenganmenggunakanmetodeanalisisdedu

ktif. 

Dari hasilpenelitiandiringkasdarikesimpulan, bahwamenurut 

BKKBNsuatukeadaandimanaseseorangtidaksanggupmemeliharadirinyasendiriden

gantarafkehidupan.Sedangkanmenurut Yusuf 

Qardhawylemahnyasumberpenghasilan yang 

mampudiciptakanindividumasyarakatdalammemenuhisegalakebutuhanperekonom

iandankehidupannya.Persamaankemiskinanmenurut BKKBN dan Yusuf 

Qardhawyadalahsuatukeadaandimanaseseorangtidaksanggupmemeliharadirinyase

ndiridengantarafkehidupan yang 

dimilikidanjugatidakmampumemanfaatkantenaga, mental 

maupunfisikuntukmemenuhikebutuhan.Perbedaankemiskinanmenurut BKKBN 

dan Yusuf 

Qardhawyialahpadakondisisumberdayaalamdansumberdayamanusiasangatlemah/t

erbatas.Dan penghasilanpemasukantidakseimbangdenganpengeluaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi ajaran 

mengenai hubungan dengan Tuhan-nya yang berupa ibadah dan amalyah. 

Tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang 

disebut muamalah.
1
 

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang 

berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok 

(keluarga, suku, bangsa, (organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang 

tidak terbatas, yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.
2
 

Ekonomi juga merupakan bagian dari tatanan Islam yang 

perspektif, Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan 

keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi, keseimbangan diterapkan 

dalam semua segi antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, 

dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.
3
 Dalam ekonomi 

terdapat 3 hal yang menarik untuk dikaji yaitu produksi, konsumsi, dan 

                                                           
1
 Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer , 

(Jakarta : Salemba Diaiyah, 2002) 1  
2
 Muhammad Al „Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan 

Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 9   
3
 Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2008), 1   
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distribusi. Salah satu dari ketiga tersebut ada yang menarik untuk dikaji 

yaitu Distribusi.
4
  

Distribusi merupakan sebagian penting dalam membentuk 

kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan 

berdampak pada ekonomi dan sosial-politik. Oleh karena itu, distribusi 

menjadi sentral dalam filosofi ekonomi Islam.
5
  

Merumuskan kriteria kemiskinan tentunya tidak disamaratakan 

antar masing-masing tempat, wilayah, maupun Negara. Karena 

kesemuanya memiliki keanekaragaman dan perbedaan kondisi yang 

menuntut untuk dirumuskannya sebuah aturan baku yang mampu 

mengakomodirnya. Kriteria kemiskinan di Indonesia yang salah satunya 

dirumuskan oleh BKKBN yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

dan berfungsi sebagai: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional 

di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 2. Koordinasi 

kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN, 3. Fasilitasi dan 

pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan 

masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

Kewenangannya adalah: a) Penyusunan rencana nasional secara makro 

dibidangnya, b) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung 

pembangunan secara makro, c) Perumusan kebijakan pengendalian angka 

                                                           
4
 Budi Setyanto, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2006), 101   
5
  Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, 

(Penerbit  Erlangga, 2009), 42 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_berencana
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kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, d) Penetapan 

sistem informasi dibidangnya, e) Kewenangan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. 

Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera, b. Perumusan pedoman pengembangan 

kualitas keluarga.
6
  

Kesenjangan penghidupan ekonomi dalam masyarakat akibat 

penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat 

menimbulkan sikap destriktif. Bagi kelompok miskin akan muncul 

kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. 

Penimbunan kekayaan harta yang berlebihan, dan setiap harta yang 

terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya 

terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam.Akan tetapi, 

seharusnya dari orang-orang kaya mengeluarkan dan mengedarkan 

hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada 

orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati 

anugerah Allah swt.Kepada seluruh lapisan masyarakat.
7
 

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional artinya 

kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat 

dari segi sosial, budaya dan politik. Definisi ini semakin berkembang 

                                                           

6
 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Diambil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional. 

Diambil Pada Tanggal 21 April 2015.  

7
  Zaki Fuad Chalil, Pemerataan, 38-51  

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional
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sesuai dengan penyebabnya. Papilaya (2006) mengemukakan bahwa pada 

awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan 

tingkat pendapatan mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan 

pendidikan dan perumahan.
8
 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-

hak dasar tersebut antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan (2) 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumber daya alam dan lingkungan (3) rasa aman dari perlakuan atau 

ancaman tindak kekerasan (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

sosial-politik. Sementara itu, BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai 

suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diriya sendiri 

dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu 

memanfaatkan tenaga mental maupun fisikya utuk memeuhi 

kebutuhannya.
9
 

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli 

dalam bidang Hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syariah 

Universitas Qatar, beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir tanggal 9 

                                                           
8
 http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2547/BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA.pdf.Jsessionid=977116A3259A1C1EE425B485DA6FB3C5. 

Diambil Pada Tanggal 23 Januaari 2015.  
9
  Definisi dan Penyebab Kemiskinan, Diambil http://abstraksiekonomi. 

blogspot.com/2014/04/definisi-dan-penyebab-kemiskinan.html. Diambil Pada Tanggal 23 

Januari 2015.  

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2547/
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september 1926. Usia 10 tahun ia sudah hafal al-Qur‟an. Menamatkan 

pendidikan di Ma‟had Thantha dan Ma‟had Tsanawi, Qardhawi terus 

melanjutkan Universitas al-Azhat. Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahub 

1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972. Yusuf 

Qardhawy pernah mengeluti selama bertahun-tahun ketika membahas 

zakat dalam Islam. Namun setalah itu belum tuntas membahas topik lain, 

tetapi adapun pembahasan Yusuf Qardhawy yaitu hanyalah bagian tertentu 

saja dari system perekonomian Islam. Yaitu, hal-hal yang berkaitan 

dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan hak-hak orang miskin, 

jaminan kebutuhan mereka dan menjaga kedudukan atau keterhormatan 

dalam masyarakat Islam dan dalam syari‟ah Islam.   

Manusia mengetahui tentang miskin dan orang miskin sejak 

zaman-zaman  pailit dalam sejarah klasik. Juga berbagai agama dan 

pemikiran filsafat dari sejak dahulu telah berupaya mencari solusi dan 

mengurangi penderitaan kelompok miskin tersebut. Pada zaman sekarang 

problematika kemiskinan dan problematika perekonomian secara umum 

telah menempati ruang yang luas dalam hati masyarakat dan dijadikan alat 

oleh kelompok tertentu untuk mempengaruhi mereka dengan berpura-pura 

duafa. Solusi-solusi Islam (bagi masalah kemiskinan) disesuaikan dengan 

sumber Hukum Islam yang murni, Al-Qur‟an dan As Sunnah juga 

pendapat para ulama mujtahid. 

Bahwa pandangan Islam atas masalah kemiskinan dan cara 

pengentasannya perhatian pada hak-hak fakir miskin, pemberian jaminan 
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kebutuhan mereka secara materil dan immaterial yang menjadikan Islam 

sebagai faham yang teristimewa dibanding faham-faham lain yang tengah 

dipropagandakan di negeri Mesir dan negeri lain. Selain itu juga 

mengetahui kesalahan yang amat fatal bila seseorang menghubungkan 

Islam dengan salah satu faham tersebut. Misalnya mengatakan, “faham 

sosialis itu dari Islam, atau Islam itu faham sosialis”, “Islam itu 

sesungguhnya kapitalisme, atau kapitalisme itu sesungguhnya Islam.” 

Islam mempunyai sudut pandang tersendiri mengenai kehidupan, 

kemanusiaan, pekerjaan, harta benda, pribadi, dan masyarakat. Pandangan 

berdiri sendiri itu tidak cenderung ke Barat atau ke Timur, tetapi bersifat 

Rabbaniyah Insaniyah. Karena itu hendaklah kita mengajak orang 

mengambil Islam secara otentik, menyeluruh, mendalami, dan rasional. 

Juga pula kita menjadikan Islam lebih mulia dari sekadar tercampuri 

filsafat atau pemikiran asing, dan mengajak agar mengambil Islam saja 

dengan penuh keyakinan dan keberanian sebagai solusi berbagai 

problematika hidup, karena hanya Islam yang satu-satunya obat bagi setiap 

penyakit dan lampu bagi setiap yang gelap. Sedangkan prinsip-prinip lain 

dipropagandakan mereka yang hendak menipu Allah (sebenarnya mereka 

sendiri yang tertipu) hanyalah faham-faham yang menyesatkan, 

eksperimen bohong dan produk Yahudi kafir saja. Beliau juga 

mengingatkan kepada kita untuk rajin bekerja, menjamin kerabat dekat, 

dan bershadaqah (zakat).
10

  

                                                           
10

 Yusuf Qordhowi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, (PT 
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Mengenai fakir dan miskin ini menurut Yusuf Qardhawy memberi 

batasan yang cukup lugas, bahwasannya fakir adalah orang yang dalam 

kebutuhan akan tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. 

Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang dalam kebutuhan 

akan tetapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.
11

 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik 

untuk mengkaji dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan mengambil judul “Studi Perbandingan Konsep Kemiskinan 

Menurut BKKBN dan Yusuf Al- Qardhawy”  

 

B. Penegasan Istilah 

Judul “Studi Perbandingan Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN 

dan Yusuf Al-Qardhawy”. Dalam judul ini istilah yang perlu mendapat 

penegasan adalah: 

a. Kemiskinan BKKBN, yaitu Keluarga miskin Prasejahtera yang 

tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu 

makan dua kali per hari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di 

rumah, bekerja, dan berpergian, bagian terluas rumah berlantai 

tanah, dan tidak mampu membawa anggota keluarganya ke sarana 

kesehatan. 
12

 

                                                                                                                                                               

Remaja Rosdakarya : Bandung, 2010), 203-204  
11

  Ririn Tri Puspita Ningrum, Kemiskinan Dalam Bingkai Islam Keindonesiaan, 

(Yogyakarta: Interpena, 2013), 
12

 Pengertian Miskin Menurut Berbagai Sumber, Diambil http:/ 

/id.shvoong.com/ social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-

sumber/#ixzz2fmAHD BBb. Diambil Pada Tanggal 21 Januari 2015. 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096%20-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096%20-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096%20-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096%20-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
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b. Keluarga Miskin, yaitu Suatu bagian masyarakat yang terkecil yang 

mempunyai hubungan secara biologis yang hidup dan tinggal 

dalam rumah yang standar kehidupan ekonominya rendah atau 

tingkat pendapatannya relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan 

dasar pokok seperti sandang, pangan, maupun papan.
13

 

c. Yusuf Qordhowi, adalah seorang ulama kontemporer yang ahli 

dalam hukum Islam, ia dilahirkan di Mesir tanggal 9 september 

1926. Dan ia adalah mantan Dekan Fakultas Syariah Universitas 

Qatar.
14

  

 

C. Rumusan Masalah 

Melihat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kemiskinan menurut BKKBN ? 

2. Bagaimana konsep kemiskinan menurut Yusuf Qordhowi ? 

3. Bagaimana perbandingan konsep kemiskinan antara BKKBN dan 

Yusuf Qordhowi ?  

 

 

 

                                                           
13

 Elia Dian, Macam-macam Kriteria Kemiskinan, Diambil 

http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html, Diambil  

Pada Tanggal 21 Januari 2015.  

14
 Yusuf Qordhowi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, (PT 

Remaja Rosdakarya : Bandung, 2010), 203 

http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep kemiskinan menurut 

BKKBN 

2. Untuk mengetahui dan memahami konsep kemiskinan menurut Yusuf 

Qardhawy 

3. Untuk mengeetahui dan memahami perbandingan konsep antara 

BKKBN dan Yusuf Qardhawy  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis berharap ada manfaat 

dan gunanya, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada yang berminat mengetahui 

tentang konsep kemiskinan 

2. Diharapkan dapat menambah dan memperdalam khasanah keilmuan 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kemiskinan 

dalam pendistribusian zakat atau shadaqah pada fakir miskin. Juga 

sebagai bahan masukan bagi masyarakat pembaca dan orang-orang 

yang bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut.  

 

F. Kajian Pustaka  

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek 

yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, 
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maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada diantara 

penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Masfufah yang berjudul Zakat dan 

Profesi (Studi atas Pemikiran Yusuf Qardhawy Tentang Kemiskinan 

dalam Asnaf Zakat). membahas tentang Sementara kemiskinan secara 

konseptual dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut 

dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar 

penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan 

dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat 

lokal, sehingga mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut 

dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar kehidupan minimum 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik 

makanan maupun non makanan sehingga dapat menjamin kelangsungan 

hidupnya, adapun perkiraan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan 

telah didasarkan pada metodologi umum yang sudah dikenal dengan 

sebutan garis kemiskinan internasional.
15

 

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Ririn Tri Puspita Ningrum yang 

berjudul Persepsi Muzakki Terhadap Strategis Optimalisasi Fungsi 

Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat “Ummat 

Sejahtera” Kabupaten Ponorogo). membahas tentang Lembaga zakat 

dapat menerima berbagai jenis dana yaitu: dana zakat ialah mengeluarkan 

                                                           
15

  Masfufah, “Zakat dan Profesi (Studi atas Pemikiran Yusuf Qardhawy 
Tentang Kemiskinan dalam Asnaf Zakat),” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013) 
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sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang 

berhak, dana infaq  / shadaqah ialah boleh diberikan kepada siapa pun 

misalkan untuk kedua orang tua atau anak yatim, dana wakaf menahan 

sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil 

manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (sesuai dengan hukum 

Syara’), dana pengelola ialah dana hak amil untuk membiayai operasional 

lembaga.
16

  

Dan juga dalam Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Roya Rohmatika 

berjudul Telaah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-

Qardhawy Tentang Amil Zakat membahas tentang Amil tetap diberi 

upah zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah 

imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. 

Seorang amil zakat, ia tidak boleh menggelapkan sedikitpun harta zakat 

walau hanya sepotong jarum yang kecil, juga tidak boleh menerima suatu 

pemberian. Karena disamakan dengan suap, meskipun diberi kedok 

dengan nama hadiah. Ia hanya boleh mengambil upah dari Negara, ia tidak 

boleh mengambil atau menambah penghasilan dari orang-orang wajib 

zakat karena hal itu sama saja memakan harta orang dengan cara yang 

bathil. Jika terjadi sama halnya dengan membantu orang-orang kaya 

                                                           
16

 Ririn Tri Puspita Ningrum, Persepsi Muzakki Terhadap Strategis Optimalisasi 

Fungsi Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera” Kabupaten 
Ponrogo) (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010) 
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berlaku semena-mena dalam perhitungan harta orang-orang miskin dan 

para mustahiq.
17

  

Menurut pengetahuan dan informasi yang telah penulis telusuri dari 

beberapa pustaka belum ada skripsi yang menjelaskan mengenai konsep 

kemiskinan menurut BKKBN dan Yusuf Al-Qardhawy. Berangkat dari 

inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

permasalahan ini. Penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “Studi Perbandingan Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN dan 

Yusuf Al-Qardhawy”.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (Library research) yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan 

sumber data melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan kajian 

skripsi ini. 

2. Data 

Untuk mendukung dalam skripsi ini, maka penulis berupaya untuk 

mengumpulkan data-data tentang; 

a. Konsep kemiskinan dalam BKKBN 
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Tentang Amil Zakat (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014) 



14 

 

 

b. Konsep kemiskinan menurut Yusuf Qordhowi 

c. Data yang berkaitan dengan perbandingan konsep kemiskinan antara 

BKKBN dan Yusuf Qordhowi  

d. Data yang berkaitan cara mengentaskan kemiskinan antara BKKBN 

dan Yusuf Qardhawy 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

a. Sumber data primer 

1) Yusuf Qordhowi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan 

Kemiskinan. 

2) Yusuf Qordhowi, Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan. 

3) Yusuf Qordhowi, Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi 

Kerakyatan.  

4) Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat. 

5) http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2014/04/definisi-dan-

penyebab-kemiskinan.html  

6) http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-

masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin// 

7) http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2547/ 

8) http://viaaana.blogspot.com/2012/10/keberhasilan-implementasi-

program_7854.html 

9) http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-

pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb. 

http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2014/04/definisi-dan-penyebab-kemiskinan.html
http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2014/04/definisi-dan-penyebab-kemiskinan.html
http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/
http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2547/
http://viaaana.blogspot.com/2012/10/keberhasilan-implementasi-program_7854.html
http://viaaana.blogspot.com/2012/10/keberhasilan-implementasi-program_7854.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/#ixzz2fmAHDBBb
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10) http://muhtartayib.blogspot.com/2013/11/penyebab-kemiskinan-

masyarakat-di.html. 

11) http:///V:/Kemiskinan-dan-Konsep_Teoritisnya.pdf#page= 

1&zoom =auto,-16,843 

12) http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-

kemiskinan.html. 

13) http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/05/permasalahan-

kemiskinan-di-indonesia.html. 

14) http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf 

15) http://luthfiannoor.blogspot.com/2012/06/kemiskinan.html.  

16) http://imanilmulyadi.blogspot.com/2013/02/konsep-

penanggulangan-kemiskinan.html. 

b. Sumber data sekunder 

1) Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. 

2) Muhammad Al „Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 

Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam. 

3) Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam 

Ekonomi Islam. 

4) Ririn Tri Puspita Ningrum, Kemiskinan Dalam Bingkai Islam 

Keindonesiaan,  

 

http://muhtartayib.blogspot.com/2013/11/penyebab-kemiskinan-masyarakat-di.html
http://muhtartayib.blogspot.com/2013/11/penyebab-kemiskinan-masyarakat-di.html
http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html
http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html
http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/05/permasalahan-kemiskinan-di-indonesia.html
http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/05/permasalahan-kemiskinan-di-indonesia.html
http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf
http://luthfiannoor.blogspot.com/2012/06/kemiskinan.html
http://imanilmulyadi.blogspot.com/2013/02/konsep-penanggulangan-kemiskinan.html
http://imanilmulyadi.blogspot.com/2013/02/konsep-penanggulangan-kemiskinan.html
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4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan ulang data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, dan keselarasan data 

yang satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing, data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam 

bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan 

sebelumnya serta sesuai dengan pembahasan. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, 

dan dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

5. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi penulis menggunakan analisa 

data sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum, dan dari pengetahuan umum itu 

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat khusus, dan berangkat dari kekhususan 

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
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c. Metode Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang 

satu dengan data lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulis, maka skripsi ini dibagi dalam 

beberapa Bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun 

susunan  sistematikannya adalah sebagai berikut: 

 

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan kajian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka/telaah pustaka, metode penelitian, teknik analisa data, sistematika 

pembahasan.  

Bab II : Bab ini mengemukakan konsep kemiskinan menurut 

BKKBN yang mencakup 3 bahasan yakni: 1) Pengertian kemiskinan, 2) 

faktor penyebab  kemiskinan, 3) ciri-ciri kemiskinan, 4) cara 

mengentaskan kemiskinan.  

Bab III : Bab ini mengemukakan konsep kemiskinan menurut Yusuf 

Qardhawy yang mencakup 3 bahasan yang meliputi:  1) pengertian 

kemiskinan, 2) faktor penyebab kemiskinan, 3) ciri-ciri kemiskinan, 4) 

cara mengentaskan kemiskinan.  

Bab IV : Pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan yang valid. Analisa tersebut dilakukan terhadap perbandingan 

konsep kemiskinan menurut BKKKBN dalam Lembaga Pemerintah Non 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen
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Departemen Indonesia tentang kesejahteraan keluarga dalam 

mengentaskan kemiskinan dan pandangan Islam menurut Yusuf al-

Qardhawy tentang mencari jalan untuk mengatasi pengentasan 

kemiskinan. 

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang : 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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BAB II 

KONSEP KEMISKINAN MENURUT BKKBN 

A. Pengertian Kemiskinan 

Istilah kemiskinan muncul ketika sesorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap 

sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami 

pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan. 

Menurut Suparlan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu 

standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan 

materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar 

kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya 

terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari 

mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
18

  

Menurut Chambers ada lima ketidak beruntungan yang melingkari 

kehidupan orang atau keluarga miskin yaitu: 

a. Kemiskinan (poverty) 

b. Fisik yang lemah (physical weakness) 

c. Kerentanan (vulnerability) 

d. Keterisolasian (isolation) 

e. Ketidakberdayaan (powerlessness)  
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 Ning Handayani, Landasan  Teori Kemiskinan, Diambil 

http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf, Diambil Tanggal 21 

Januari 2015.  
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Kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada 

masyarakat miskin di negara berkembang.
19

  

Definisi kemiskinan menurut Kuncoro adalah ketidakmampuan 

untuk memenuhi standar hidup minimum. Definisi tersebut menyiratkan 

tiga pernyataan dasar, yaitu :(1) Bagaimana mengukur standar hidup, (2) 

Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum, (3) Indikator 

sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan 

yang begitu rumit. Rumusan kemiskinan menurut Friedman (1992) 

sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam 

konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi iru 

dirumuskan sebagai berikut : (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga 

akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya), (2) 

Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk 

komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, 

angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan), Partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, (4) 

Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang 

lebih luas dari hak-hak dasar manusia, (5) Penciptaan lapangan kerja 

(employment) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan 

dasar.
20
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Kesejahteraan keluarga dikembaangkan oleh Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), karena BKKBN melihat 

kemiskinan dari keetidakmampuan  memenuhi keebutuhan dasar dan 

kebutuhan sosial.
21

 Kemiskinan menurut Kantor Negara 

Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga 

tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian 

Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga 

sebagai berikut: 

1. Pra Sejahtera, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, 

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara 

operasional mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi 

salah satu indikator sebagai berikut: 

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 

b. Makan minimal 2 kali per hari. 

c. Pakaian lebih dari satu pasang. 

d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah. 

e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

                                                           
21

 Ririn Tri Puspita Ningrum, Kemiskinan Dalam Bingkai Islam Keindonesiaan, 
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2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi 

kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, 

interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal 

dan transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi 

salah satu indikator sebagai berikut: 

a. Menjalankan ibadah secara teratur. 

b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan. 

c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun. 

d. Luas lantai rumah rata-rata m
2
 peranggota keluarga. 

e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta 

huruf latin. 

f. Semua anak yang berusia 7-15 tahun bersekolah. 

g. Salah satu anggota keluarga berpenghasilan tetap. 

h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan 

fungsinya dengan baik.  

3. Keluarga Sejahtera II, adalah kalau keluarga itu selain dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

pengembangannya.
22

 Indikatornya adalah :  

a. memiliki tabungan keluarga  

b. makan bersama sambil berkomunikasi 
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 Ning Handayani,  Landasan  Teori Kemiskinan, Tanggal 20 Januari 2015.   
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c. mengikuti kegiatan masyarakat  

d. rekreasi bersama (enam bulan sekali)  

e. meningkatkan pengetahuan agama  

f. memperoleh berita dari surat kabar/radio/?TV/majalah  

g. menggunakan sarana transportasi
23

 

4. Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan 

sekaligus dapat memenuhi pengembangannya tetapi belum aktif 

menymbangkan dan belum aktif giat dalam usaha dalam 

kemasyarakatan desa atau wilayahnya.
24

 Dapat memenuhi beberapa 

indikator meliputi:  

a. memiliki tabungan keluarga  

b. makan bersama sambil berkomunikasi 

c. mengikuti kegiatan masyarakat  

d. rekreasi bersama (enam bulan sekali)  

e. meningkatkan pengetahuan agama  

f. memperoleh berita dari surat kabar/radio/?TV/majalah  

g. menggunakan sarana transportasi 

dan belum dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi : 

aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai 

pengurus organisasi kemasyarakatan. 
25
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5. Keluarga Sejahtera III plus, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan 

pengembangannya. Sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam 

kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu.
26

  

Diketahui pula, keadaan yang serba kekurangan ini terjadi bukan  

seluruhmya karena kehendak keluarga yang bersangkutan tetapi karena 

keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh keluarga sehingga telah 

membuat mereka termasuk keluarga Pra sejahtera dan keluarga 

sejahtera 1. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dibagi atas 

2 kelompok, yaitu:  

a) Karena alasan ekonomi/keluarga miskin keluarga yang menurut 

kemampuannya ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga 

semacam ini mempunyai sifat yang dalam indikator yang 

dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara 

ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum bisa 

menyediakan keperluan pokoknya dengan baik.  

b) Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya 

bukan karena pada harta/uang atau kemampuan untuk mendukung 

ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah 

hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi 

pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih 

berlantai tanah padahal sebenarnya ia mampu untuk memplester 
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lantai rumahnya atau kalau anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke 

puskesmas.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keluarga miskin di Indonseia 

menghadapi lima ketidakberuntungan karena saling terkait satu sama lain 

sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kemiskinan terpadu antara 

faktor ekonomi dan non-eonomi. Juga bahwa kemiskinan adalah suatu 

proses yang mencerminkan kegagalan dari sistem masyarakat dalam 

mengalokasikan meratakan dan mendistribusikan sumber daya dan secara 

berimbang kepada anggota masyarakatnya. Sedangkan, kemiskinan 

sebagai suatu akibat yaitu salah satu kegaalan dari kelembagaan pasar 

dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada 

seluruh anggota masyarakat.   

B. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Pada kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam 

lemah/terbatas, peluang produksi relati kecil atau tingkat efisiensi 

produksinya relatif rendah.
27

 Sementara itu jika dilihat dari penyebabnya, 

kemiskinan terdiri dari dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan 

kultural, (3) Kemiskinan struktural (Sumodiningrat)
28
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1. Kemiskinan natural 

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti 

karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi 

kemiskinan ini menurut Kartasasmita disebut sebagai “Persistent 

Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. 

Daerah seperti ini pada umumnya daerah yang kritis sumberdaya 

alamnya atau daerah yang terisolir. 

2. Kemiskinan kultural 

Merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, 

budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. 

Kemiskinan ini mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan 

budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa 

kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak 

berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk 

memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya 

pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir bahwa ia miskin 

karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainya.  

3. Kemiskinan struktural 

Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia 

seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang 
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tidak merata, korupsi, dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang 

cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya 

kemiskinan ini disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan 

natural, yaitu dengan direncanakan bermacam- macam program dan 

kebijakan. Namun karena pelaksanannya tidak seimbang, pemilikan 

sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak  sama menyebabkan 

keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga 

menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.
29

 Di dalam konnsep 

ini dinyatakan bahwa garis keemiskinan berrubah-ubah menurut kondisi 

perekonomian yang bersangkutan.
30

  

Menurut Kuncoro yang mengutip Sharp penyebab kemiskinan 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul 

karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya  yang 

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin 

hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya 

rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas 

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia  yang rendah berarti 

produktivitasmya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau 
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karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses 

dalam modal.
31

 

Ada beberapa faktor penyebab lain yang masuk dalam kategori 

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 antara lain: kesakitan, 

kebodohan, dan keterbelakangan karena otoritas struktural yang dominan, 

kemiskinan, misalnya bisa disebabkan oleh ulah segelintir orang di 

struktur pemerintahan yang berlaku tidak adil atau tidak mahir dalam 

mengelola amanah sebagai pemimpin. Kemiskinan yang diakibatkan oleh 

problem struktural disebut “kemiskinan struktural” yaitu kemiskinan yang 

sengaja diciptakan oleh kelompok struktural untuk tujuan-tujuan politik 

tertentu. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan juga 

disebutkan karena tidak berfungsinya sistem yang ada. Sebab orang-orang 

yang berada dalam sistem ini tidak memiliki kemampuan sesuai dengan 

posisinya. Akibatnya sistem berjalan tersendat-sendat, bahkan kacau. 

Kesalahan menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensinya (one 

man in the wrong place) bisa mengakibatkan kondisi bangsa ini menjadi 

fatal.
32

 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyebab kemiskinan 

sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian 

besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumberdaya yang sebenarnya 
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dapat berfungsi untuk menghasilkan pendapatan, Seperti modal dan asset 

untuk usaha  dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan 

prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu tinggi tingkatnya kemiskinan 

itu disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

C. Ciri-ciri kemiskinan 

Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN): 

mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra 

KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu 

keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah 

agama dengan baik, minimum makan dua kali per hari, membeli lebih dari 

satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen, dan berobat 

ke puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu 

keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama 

yang baik, ,minimal satu kali per minggu makan daging/ikan/telor, 

membeli pakaian satu stel pe tahun, lantai rumah 8 m
2
 per anggota 

keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta 

huruf, semua anak berumur 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari 

anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin dan tetap, dan tidak ada 

yang sakit selama tiga bulan. 

Menurut Badan Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan 
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minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan  

minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang 

meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, 

serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. 

Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan 

dasar minimum  dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan 

(BPS).
33

  

Kriteria tentang pendudukan miskin berkenaan dengan 

implementasi program Pembangunan Kecamatan (PPK) menurut versi 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk 

menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria 

sebagai berikut:  

1. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri 

2. Akses air bersih dan sanitasi 

3. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran 

4. Kepemilikan asset 

5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan 

6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1stel pakaian baru 
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Dari 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau 

lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin.
34

 

Menurut Sutnoyo Wignjosoebroto ciri-ciri kemiskinan sebagai 

berikut: 

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak 

memiliki faktor produksi sendiri: tanah yang cukup, modal ataupun 

ketampilan, faktor produksi yang dimiliki umumnya, sehingga untuk 

memperoleh pendapat menjadi sangat terbatas. 

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk 

memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang 

diperoleh tidak cukup memperoleh tanah garapan atau pun modal 

usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya 

kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang 

mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk 

pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi. 

3. Waktu untuk mencari makan sehingga tidak ada lagi waktu untuk 

belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat 

menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari 

nafkah tambahan. 

4. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak 

mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali. Pada 
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umumnya mereka bekerja di pertanian berdasarkan musiman, 

kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak 

antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (selfemployed) yang berusaha 

apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, 

maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mereka selalu hidup 

dibawah garis kemiskinan. Di dorong oleh kesulitan hidup di desa, 

maka diantara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk 

mengadu nasib. 

5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih muda dan tidak 

mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kita 

sendiri terutama di Negara yang  sedang berkembang tidak siap 

menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di Negara 

maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota 

sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, proses 

urbanisasi di Negara yang sedang berkembang tidak disertai proses 

penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan 

sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota Negara berkembang 

justru menampilkan penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk 

miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong 

kemelaratan (slumps).
35
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Menurut Todaro, ciri-ciri penduduk miskin adalah mereka yang 

tinggal di pedesaan, bermata pencaharian di sektor pertanian dan 

subsektornya.
36

 Selain ciri-ciri/kriteria yang sudah disebutkan, beberapa 

ciri yang dikemukakan Suparlan adalah: 

1. Kurang atau efektifnya partisipasi dan integrasi golongan miskin dalam 

pranata-pranata utama yang ada dalam masyarakat luas. Sebabnya 

adalah karenalingkungan kemiskinan dan kekumuhan yang disebabkan 

oleh langkanya sumber-sumber daya ekonomi, menghasilkan adanya 

segregasi dan diskriminasi, ketakutan, kecurigaan dan apatis. Ini semua 

menghasilkan adanya jarak sosial antara mereka dengan masyarakat 

luas. 

2. Muncul dan berkembangnya pranata-pranata hutang menghutang, 

gadai-menggadai, tolong menolong di antara sesama tetangga secara 

spontan maupun melalui arisan ataupun perkumpulan-perkumpulan 

sejenis, tidak adanya kesetiaan kerja terhadap satu jenis pekerjaan yang 

ditekuni atau dengan kata lain cenderung untuk mudah pindah 

pekerjaan, mengerjakan pekerjaan rangkap asal menguntungkan. 

Spekulasi atau untung-untungan juga menjadi salah satu ciri dari 

kebudayaan miskin, karena jenis pekerjaan yang biasanya mereka 

tekuni adalah di sektor informal yang memudahkan mereka untuk 

berganti bidang kegiatannya, yang tidak harus mendapat pengesahan 
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hukum untuk melakukannya, yang tidak harus memanfaatkan pranata-

pranata atau fasilitas-fasilitas yang berlaku dalam masyarakat luas, dan 

pada hakekatnya bersifat spekulasi yang keuntungannya langsung dapat 

dihitung seketika itu juga. 

3. Adanya semacam pemberontakan tersembunyi terhadap diri mereka 

sendiri maupun terhadap masyarakat, tetapi di lain pihak juga ada 

sikap-sikap pasrah dan masa bodoh terhadap nasib yang mereka jalani 

maupun terhadap mereka yang dianggap mempunyai kekuasaan sosial 

dan ekonomi. Karena itu dengan mudah mereka itu menjadi penurut 

dan tunduk kepada petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah tetapi 

dengan mudah mereka itu juga lupa atau melupakannya bila dianggap 

terlalu ruwet dan hanya menyulitkan diri serta tidak ada keuntungannya 

untuk diikuti. Sikap seperti ini juga menghasilkan sikap tidak peduli 

atau masa bodoh ke lainnya, termasuk tetangganya, dan hanya 

memikirkan kepentingan diri sendiri. 

4. Wanita atau lebih khusus lagi diperlakukan bukan hanya sebagai ibu 

rumah tangga tetapi juga sebagai penghasil nafkah bagi kelangsungan 

hidup rumah tangga. Anak bukan hanya sebagai besaran ego yang 

diperlakukan sebagai mainan untuk disayangi tetapi juga membantu 

atau tenaga kerja pencari nafkah orang tua. Anak juga diperlakukan 

sebagai rasa aman dan keyakinan diri serta sebagai sandaran masa 

depan kesejahteraan hidup mereka di hari tua. Tetapi, bersamaan 

dengan itu anak juga dijadikan sasaran pelampiasan frustasi dan 
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keputusan. Karena itu anak juga cepat menjadi dewasa baik secara 

mental maupun seksual.
37

 

Berdasarakan uraian di atas, bahwa mereka yang tidak 

melaksanakan agama menurut agamanya bukanlah orang miskin. Hidup 

dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat 

penghasilan rendah tetapi banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan 

terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi 

kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya 

sendiri. Di dalam kenyataannya, banyak orang-orang kaya yang 

mempunyai rutinitas yang tinggi dan sangat baik sehingga dengan 

kesibukanya, dia mengabaikan agamanya sendiri dan tidak melaksanakan 

agamanya dengan baik.   

D. Cara Mengentaskan Kemiskinan Menurut BKKBN  

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat 

relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan 

masalah sosial termasuk masalah kemiskinan, dengan betapa pentingnya 

kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan 

internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas daya 

materi dan nonmaterial.   

                                                           
37

 Oceannaz, Pengertian Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya Kemiskinan, 

Diambil https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi 

indikatojr-dan-karakteristiknya/,  Diambil Pada Tanggal 23 Januari 2015.  

https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi%20indikatojr-dan-karakteristiknya/
https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi%20indikatojr-dan-karakteristiknya/


36 

 

 

Menurut Korten ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-

perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat 

pada rakyat :  

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada 

penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-

usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, 

dan untuk memecahkan masalah-masalah merekan sendiri di tingkat 

individual, keluarga, dan komunitas.  

2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses oraganisasi-organisasi 

yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.  

3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang di organisasi 

secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan 

pengendalian lokal.  

Dengan demikian, model pembangunan yang berpusat pada rakyat 

lwbih menekankan pada pemberdayaan (empowerment). Model ini 

memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan 

yang paling utama dan dan memandang kesejahteraan material-spiritual 

rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Baik 

kajian strategis pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya 

maupun politik yang penting sebagai reformulasi pembangunan yang 

berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat 

besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam 

pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi 
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yang dianggap sebagai faktor-faktor determinan dikondisikan sehingga 

esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Kondisi ini dicerminkan dengan 

perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak sebagai 

penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, 

pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lain yang lebih 

mengarah pada pelayanan secara tidak langsung. Adapun peran organisasi 

lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lain dipacu 

sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada 

kelompok rentan atau masyarakat umum. Dalam posisi sedemikian, 

permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah. 

38
 

Menurut Hikmat mengatakan bahwa proses pembangunan 

masyarakat hendaknya diasumsikan dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

a) Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu semakin membesar 

partisipasi dalam struktur sosial. 

b) Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oeh warga 

masyarakat dewasa yang dijadikan sebagai titik tolak bagi program 

pembangunan masyarakat.  

c) Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat 

harus disalurkan ke dalam perencanaan dan tindakan pemecahan 

masalah bersama.  
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d) Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus 

diikutsertakan oleh pemimpin-pemimpin yang diidentifikasian dan 

diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.  

e) Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus 

dikembangkan mlalui jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam 

berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat 

kemampuan kelompok untuk saling bekerjasama melaksanakan 

prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan 

keputusan (decision making) secara teratur.  

f) Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada 

keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan 

memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatan warga 

masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.  

Menurut Haryono bahwa upaya penanggulangan kemiskinan 

memang diakui secara nasional telah dilaksanakan melalui program jaring 

pengaman sosial (QPS) atau social safety net (SSN) dan program 

kompensasi (CP) yang dipadu dengan program penanggulangan 

kemiskinan atau Poverty Allevation (PA). sebagai inovasi social, JPS 

sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von 

Bismark di Jernian dan David Loyd George di Inggris melembagakan 

sistem perlindungan dan jaminan sosial (social security).  

Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah 

partispasif aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif, 
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Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya 

penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat 

melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gerdu 

Taskin) yang dicanangkan pemerintah sejak 1998. Gerdu Taskin 

merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan 

menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga 

swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, 

serta keluarga miskin sendiri. Sebagai upaya konkrit  maka sejak tahun 

1998/1999 diimplementasikan kebijakan Program Pengembangan 

Kecamatan (PKK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan perkotaan 

(P2KP), selanjutnya Program Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM-PKK atau PNPM-P2KP) yang secara subtantif menggugah 

partisipasi aktif masyarakat dalam ikutserta dalam gerakan penangguangan 

kemiskinan.  

Sementara menurut Rondinelli ada tiga dasar program yang 

bertujuan untuk membantu penduduk miskin yaitu:  

1) Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, 

melalui proram pembangunan desa terpadu atau proyek produksi 

pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.  

2) Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-

orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia.  
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3) Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio 

ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka 

untuk terus berkubang di dalam  lingkaran kemiskinan melalui proyek 

yang dirancang bagi masyarakat tertentu.
39

  

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai 

perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur 

sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. 

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu 

memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan 

karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah 

kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang 

berkepanjangan. Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum 

(Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan 

sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, 

walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata 

sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia 

tetap tinggi.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase 

penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu 

sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan 

pandangan banyak ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
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ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada 

akhirnya mengurangi penduduk miskin. „Perhatian pemerintah terhadap 

pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar 

lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. 

berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia 

sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah 

penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang. Bahkan, berdasarkan 

angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 

tahun 2001, persentase keluarga miskin  mencapai 52,07 persen, atau lebih 

dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. „Kini di Indonesia jerat 

kemiskinan itu makin takut. Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan 

tapi juga di kota-kota besar. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan 

ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural. Angka- angka ini 

mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan 

selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
40

  

 Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai 

peran dalam penanggulangan kemiskinan oleh karena itu dalam 

pembangunan keluarga sejahtera lebih diarahkan kepada peningkatan 

kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga 

yang tinggi dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera. 

Sehubungan dengan arah tersebut maka berbagai kegiatan program lebih 
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diarahkan pada sikap mental dan fungsi ekonomi keluarga pendekatan 

yang dipakai lebih kepada pemberdayaan ekonomi keluarga. Sesuai 

dengan potensi dan peluangnya setiap keluarga akan dibantu dan diransang 

untuk mengembangkan sikap mental yang positif dan diajak untuk 

mengembangkan kemampuan dirinya. Setiap keluarga akan diusahakan 

menjadi unit usaha ekonomi yang makin mandiri. Pengembangan potensi 

keluarga terutama dilakukan dengan memberikan kemampuan kepada 

anggota keluarga yang dianggap paling lemah dan memiliki potensi yang 

belum banyak digunakan, yaitu para ibu, para perempuan. Selain itu 

dengan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat menghasilkan seorang 

wirausahawan yang mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk 

meningkatkan pendapatannya atau minimal menjadi tenaga kerja terampil 

yang masuk pasar kerja. Seorang wirausaha harus mempunyai sifat atau 

sikap yang mampu menciptakan  ide kreatif serta inovatif dan mempunyai 

dorongan yang menerapkannya kedalam bentuk barang dan jasa spesifik 

(user match) dan berorientasi pada proses untuk menjadi sukses. Menjadi 

wirausaha  dituntut untuk mempunyai rasa percaya diri, motivasi, dan 

hasrat untuk sukses. Sifat-sifat umum yang dipunyai seorang wirausaha 

adalah :  

a. Berani mengambil risiko terutama risiko gagal 

b. Dapat percaya  

c. Membuka diri dan transparan  
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d. Mendapat dukungan dan dedikasi tinggi  

Perbedaan antara wirausaha (entrepreneur) dan pelaku bisnis atau 

pedagang adalah pada unsur kreasi dan inovasinya, para pedagang atau 

pelaku bisnis cenderung untuk mencari peluang untuk memperoeleh laba 

(opportunity for gain) sedangkan seorang wirausaha menciptakan peluang 

dan nilai tambah dengan menciptakan produk baru dan memperbaiki yang 

sudah ada.
41

  

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat 

dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi 

masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan 

pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu rencana aksi penanggulangan 

kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, 

dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.  

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi ukuran 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar adalah 

sebagai  berikut : 

a) hak atas pangan  

b)  hak atas layanan kesehatan 
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c)  hak atas layanan pendidikan 

d)  hak atas pekerjaan dan berusaha 

e)  hak atas perumahan  

f)  hak atas air bersih dan sanitasi yang baik 

g)  hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

h)  hak atas rasa aman 

i)  hak untuk berpartisipasi  

Dengan demikian, dalam menjalankan rencana aksi 

penanggulangan kemiskinan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan 

(obligation to conduct ) yang didasarkan pada hukum yang berlaku 

sehingga menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan 

dan beban bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang 

dilakukan oleh berbagai pihak.
42

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan 

yang di alami rakyat saat ini perlu dilakukan dengan pemberdayaan sektor 

ekonomi yang tepat, artinya bahwa perlu adanya sebuah kebijakan yang 

pro rakyat seperti menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mendidik 
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rakyat agar lebih memiliki kreatifitas sehingga dapat bersaing dalam era 

globalisasi karena tidak dapat mengentaskan kemiskinan melainkan 

menciptakan sebuah kondisi mental masyarakat yang ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah. Akan lebih baik lagi jika bantuan 

pemerintah tersebut digunakan untuk pemberdayan Sumber Daya Manusia 

yang lebih kreatif. Sehingga diharapkan dari kebijakan tersebut 

masyarakat dapat lebih meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.  
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BAB III 

KONSEP KEMISKINAN MENURUT YUSUF AL- QARDHAWY 

A. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan menurut Yusuf al-Qardhawy adalah lemahnya sumber 

penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga 

mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam 

masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian 

dan kehidupannya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada 

dalam masyarakat karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota 

masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan 

peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. 

Dari hal ini, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka, dan juga 

kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai 

penghasilan yang lebih di antara mereka. Bahkan kebenciannya kepada 

seluruh masyarakat yang ada hingga membuatnya mampu bertindak 

sewenang-wenang kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta 

membuat tidak mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun yang 

buruk, sesuatu terpuji ataupun tercela. 

Masalah kemiskinan pun termasuk salah satu permasalahan 

politik.Karena, faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia perpolitikan 

adalah masalah perekonomian. Dimana perekonomian adalah salah satu 

dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan, dan juga penyakit) yang 

45 
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ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam 

masyarakat. 

Namun demikian, kemiskinan tetap menjadi bagian dari masalah 

kemanusiaan, karena merupakan salah satu masalah manusia bila ditinjau 

dari sisi kemanusiaannya. Manusia merupakan makhluk yang Allah 

jadikan khalifah di muka bumi ini, dan Allah pun telah menyediakan 

baginya semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Allah pun 

melengkapi semua ini dengan nikmat-nikmat-Nya, baik secara lahiriyah 

maupun batiniyah namun pada kenyataannya belum mampu memuaskan 

segala kebutuhan dan mencukupi keinginan manusia. Padahal langit tak 

pernah pelit untuk selalu memberikan air hujannya, bumi tak pernah kikir 

dalam menumbuhkan banyak tumbuhan di permukaannya, bahkan 

matahari pun tak pernah bosan untuk memberikan sinarnya. Maka wajar 

apabila Islam kemudian mencoba memahami permasalahan ini dan juga 

mencoba membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsunya.
43

 Yusuf 

Qardhawy juga memberi batasan tentang orang fakir dan orang miskin, 

yaitu orang fakir adalah julukan orang butuh yang tidak meminta-minta, 

sedangkan orang miskin adalah orang yang berkeliling meminta-minta.  

Menurut beliau, kemiskinan digolongkan menjadi dua yaitu, 

kemiskinan ikhtiariah dan kemiskinan jabariyah. Kemiskinan Ikhtiariah 

ialah kemiskinan yang terkait dengan proses ikhtiar seseorang itu sendiri. 

Malas bekerja, kemiskinan akan datang. Kemiskinan jabariyah ialah 
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kemiskinan yang datang pada seseorang karena memang sistem di 

sekeliling orang tersebut yang membuatnya miskin kemiskinan jabariyah 

ini bersifat sistematis. Seseorang sudah bekerja sangat keras setiap 

harinya, tapi sistem membuat dia tetap miskin.
44

   

  Dari uraian diatas, dapat menyimpulkan bahwa batas 

kemiskinan menurut Yusuf Al-Qardhawy didasarkan pada penghasilan dan 

pemnenuhan kebutuhan sehari-hari dan bukan pada kemamupan sisik 

semata. Dimana fakir dan miskin dikatakan atas penghasilan yang 

memang kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti halnya 

kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan 

kesehatan. Apabila orang tersebut memang dalam keadaan membutuhkan 

baik karena kelemahan fisik maupun kurangnya penghasilan yang 

berakibat pada kurangnya pemenuhan dalam kebutuhan. Maka orang 

tersebut berhak akan zakat.  

B. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan terhadap individu 

atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat maupun 

yang menimpa pada suatu daerah. Sesungguhnya setiap penyakit 

mempunyai obat yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab yang 

menyertainya. Suatu obat tidak akan manjur  apabila tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Dan apabila tidak diketahui penyebab 

datangnya penyakit tersebut, sehingga membuat obat itu tidak berfungsi 
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terhadap penyembuhan penyakit yang ada. Karena itu, dalam 

mengentaskan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, rasa 

malas, dan kurangnya upaya dalam mencari pekerjaan, tentunya tidak 

sama formulanya dengan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya 

kelemahan dalam bekerja ataupun kemiskinan yang disebabkan banyaknya 

anggota keluarga yang ditanggung, sehingga minimnya pemasukan 

bulanan. Dari sini dapat dibuat point: 

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran telah 

dijelaskan di pembahasan sebelumnya, baik pengangguran karena 

keterpaksaan ataupun karena suatu pilihan. 

2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi 

dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan 

tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut:
45

 

Pertama: kemiskinan disebabkan oleh kelemahan fisik yang 

menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang 

besar. Karena umur yang masih kecil sedang ia tidak mempunyai 

keluarga seperti yang dialami oleh anak yatim. Ataupun umur terlalu 

tua yang dialami oleh para kakek tua yang sudah lemah. Selain itu, 

bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca 

inderanya. Ataupun, karena ia menderita suatu penyakit yang 

membuatnya tidak bisa berbuat banyak selayaknya orang normal, dan 

penyebab-penyebab fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa 
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mengatasi hal tersebut. Orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini 

berhak mendapatkan zakat, karena kelemahan fisik yang dideritanya 

dan juga sebagai rasa empati atas kekurangan yang ada padanya 

hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. 

Kedua: Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk 

mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal 

sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka 

telah mengupayakan dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan 

gigih serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam 

memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan 

pekerjaan, mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang 

sangat lemah secara hukum, namun tidak secara kekuatan. Karena 

kekuatan tubuh tidak memberikan makanan dan juga tidak 

menghilangkan kelaparan selama tidak didapati suatu penghasilan. 

Namun apabila orang yang mampu bekerja tapi tidak mendapatkan 

pekerjaan, atau ia menemukan pekerjaan namun bukan pekerjaan yang 

diperbolehkan atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, namun 

pekerjaannya tidak sesuai dengan kedudukannya di mata masyarakat, 

atau mendapatkan pekerjaan namun membebanninya di luar atas 

kemampuannya, maka ia boleh mendapatkan zakat.
46

 

Ketiga: kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena 

pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, 
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tetapi pada kenyatannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. 

Namun penghasilan dan pemasukan tidak seimbang dengan 

pengeluaran. Pendapatan tidak mampu memenuhi semua 

kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, banyak 

dialami oleh para buruh, petani, dan pekerja rendahan ataupun 

wiraswasta kecil. Atau seorang yang sedikit uangnya tetapi 

mempunyai keluarga yang banyak dimana ia harus menanggung semua 

penghidupan keluarga tersebut. Mereka yang berada dalam kondisi 

tersebut, boleh mendapatkan zakat. Kondisi mereka adalah keadaan 

dimana tiada seorangpun akan menoleh kepadanya dan masyarkat pun 

tidak akan menggolongkan mereka ke dalam golongan fakir miskin. 

Mereka sebenarnya orang-orang miskin yang pantas mendapatkan 

bantuan, walaupun banyak orang yang lupa dan tidak begitu 

memperdulikan keadaan mereka. Jumlah mereka sangat banyak namun 

tidak tampak di permukaan. Karena mereka adalah orang-orang yang 

sangat menjunjung kemuliaan diri untuk tidak meminta bantuan orang 

lain ataupun untuk memperlihatkan kebutuhan mereka yang belum 

terpenuhi.
47

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya 

tujuan dari zakat bukan hanya memberikannya kepada fakir miskin 

yang tidak mendapati dan mempunyai sesuatu apapun jua, namun 

tercakup dalam memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki 

                                                           
47

 Ibid, 33-35  



52 

 

 

sebagian harta, tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhan 

hidupnya.  

C. Ciri-ciri Kemiskinan  

AL-Qur‟an telah menetapkan kelompok orang yang berhak 

menerima zakat. Allah SWT menjelaskan kepada siapa saja zakat harus 

diberikan seperti dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60:  

                         

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 yang 

sedang daam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
48

  

 

Di dalam agama Islam zakat merupakan kewajiban dan terdapat 

disalah satu rukun Islam, dan zakat bukan hanya sekedar menegakkan 

ajaran agama Allah akan tetapi lebih berdampak pada kehidupan sosial. 

Artinya zakat atau menzakatkan harta yang kita miliki termasuk pada 

golongan ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Menurut Yusuf Al-

                                                           
48

 Depag RI, Al-Qur‟an, 9:60  



53 

 

 

Qardhawy dijelaskan ciri-ciri kemiskinan dalam orang yang berhak 

menerima zakat yang dikeluarkan, diantaranya:   

 

 

1. Fakir Miskin  

Orang fakir miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta 

yang mencapai senishab yaitu sejumlah harta yang menjadi kebutuhan 

dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, 

pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi yang dikatakan miskin 

dan berhak menerima zakat. 
49

 Selanjutnya kita dianjurkan pula untuk 

lebih memperhatikan orang-orang miskin yang menjaga diri dan 

memelihara kehormatan. Sesuai hadits;  

“Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta 

agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang 

miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian 

diberi sedekah, dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada 

orang”(Bukhari Muslim).
50

  

 

Definisi mengenai fakir miskin secara umum ialah mereka yang 

berkebutuhan pokok tidak tercukupi sedangkan secara fisik tidak 

mampu bekerja dengan pekerjaan yang diperolehnya.  

2. Amil Zakat 

Yang dimaksud amil zakat adalah orang yang ditunjuk sebaai 

pemimpin umat Islam untuk melaksanakan segala yang berkaitan 
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dengan pengumpulan zakat. Mulai dari para pengumpul, penyalur, 

pencatat dan penhitung seluruh distribusi zakat, sampai kepada 

bendahara, penjaga dan penyalur zakat membagi kepada para 

mustahiqnya .
51

   

Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripada gaji para 

pelaksananya. Syarat Amil (siapa tahu ada Isneter yang tertarik menjadi 

Amil Profesional)
52

:  

a. Seorang muslim  

b. Seorang Mukallaf  

c. Jujur 

d. Memahami Hukum Zakat  

e. Berkemampuan untuk meaksanakan tugas  

f. Bukan keluarga nabi  

g. Laki-laki  

h. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan 

hamba)  

Tugas Amil semua hal berhubungan dengan pengaturan zakat, 

mengadakan sensus berkaitan dengan: orang yang wajib zakat, macam-

macam zakat diwajibkan besar harta yang wajib dizakat, mengetahui 

para mustahik yakni jumlahnya dan jumlah kebutuhan mereka dan 

jumlah  biaya yang cukup untuk mereka.
53

  

3. Ibnu Sabil (Pengembara)  
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Pengembara aadalah orang yang berpergian atau musyafir yang tidak 

punya uang untuk pulang ketempat asalnya. Para ulama‟ sepakat bahwa 

mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk 

menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat 

bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan 

dibolehkan oleh Islam.
54

  

Beberapa syarat Ibnu Sabil yakni:  

a. Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat 

menyampaikan ke negerinya, sehingga ia memiliki sesuatu yang 

dapat menyampaikan ke negerinya maka jangan diberi. Karena 

maksud pemberian ini yaitu agar ia dapat sampai ke negerinya.  

b. Hendaknya perjalanan bukan perjalanan maksiat.  

c. Pada saat itu tidak mendapatkan orang yang mau memberikan 

pinjaman kepadanya. Hal ini hanyalah bagi orang yang mempunyai 

harta di negerinya, dan mampu membayar pinjaman itu.
55

 

4. Mu‟allaf  

Menurut Yusuf Qardhawy yang dimaksud mu‟allaf mereka yang 

diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah 

terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin 

atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan 

menolong kaum muslimin dari musuh.
56
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Kelompok Mu‟allaf terbagi ke dalam beberapa golongan yang muslim 

maupun bukan muslim yakni:  

a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau kelompok serta 

keluarganya. 

b. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya  

c. Golongan orang yang baru masuk Islam  

d. Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeuk Islam yang 

mempunyai sahabat-sahabat kafir.  

e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpenaruh dikalangan 

kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.  

f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal dibenten-benteng dan daerah 

perbatasan dengan musuh.  

g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang 

yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti 

dengan diperangi.
57

 

5. Riqab  

Riqab adalah bentuk jamak daqri raqabah. Istilah dalam Al-Qur‟an 

artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan 

(amah). Istilahnya diterangkan dengan kaitan pembebasan atau 

pelepasan, seolah-olah al-Qur‟an memberikan isyarah dengan kata 

kiasan maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya 

seperti belenggu yang mengikatnya.  

                                                           
57

 Ibid, 512.  



57 

 

 

Adapun cara membebaskan riqab yang dilakukan dengan dua hal. 

Pertama menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada 

perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup 

menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia. 

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama 

dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian 

membebaskannya atau penguasa membeli seorang budak atau amah 

dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.
58

  

6. Gharimin  

Gharimin Bentuk jamak adalah dari gharim yang artinya orang 

yang mempunyai hutang. Sedangkan ghariim dengan ra dibaca panjang 

adalah orang yang berhutang. Ghariim dibagi menjadi dua golongan. 

Pertama , orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya 

sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan 

perkawinan dirinya, mendirikan rumah dan lain sebagainya. Sedangkan 

yang kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan 

masyarakat seperti orang yang mempunyai hutang karena mendamaikan 

dua golongan yang bersengketa.
59

   

7. Fisabillah  

Fisabillah yang dimaksud dalam ayat Al-Qur‟an adalah sabil 

menurut bahasa artinya jalan, pengertian fisabillah artinya jalan yang 

akan menyampaikan pada keridhoan dan pahala dari Allah. Dialah Zat 
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yang mengutus para Nabi agar memberi petunjuk kepada makhluk 

supaya sampai pada jalan-Nya, dan ia memerintahkan Rasul-Nya yang 

terakhir untuk mendakwahkannya (seulah olehmu) pada jaan Tuhanmu 

dengan Hikmah dan pelajaran yang baik (Qur‟an, 16:125) dan 

diumumkan pada umat manusia (katakanlah : Ini jalan (agama)Ku), 

Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak (kamu) kepada Allah 

dengan hujjah yang nyata (Qur‟an, 12:108)60
 

Menurut Yusuf Qardhawy makna jihad memiliki dua makna yakni 

dalam arti sempit dan arti luas. Makna arti sempit yaitu Fisabillah 

berarti jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Allah 

SWT. Dan makna Fisabillah dalam arti luas bahwa jihad ini tidak 

hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, 

namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan 

akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam.
61

 

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan 

dan ucapan, namun jihad biasanya dilakukan dengan pedang dan pisau. 

Pengertian jihad disini dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, 

social, ekonomi politik sebagaimana dilakukan dengan kekuatan bala 

tentara. Yusuf Qardhawy memperluas jihad sebagai berikut: Pertama, 

bahwa jihad dalam Islam tida hanya terbatas pada peperangan dan 

pertempuran dengan senjata saja, sebab telah shahih riwayat dari Nabi 

s.a.w bahwa ia ditanya, “Jihad apakah yang paling utama itu?”. Ia 
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menjawab, “Menyatakan kalimah yang hak pada yang zalim.” Kedua, 

bermacam jihad dan kebangkitan Islam. Keduanya adalah perbuatan 

yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi.
62

  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fakir miskin 

itu dalam mustahiq mempunyai dua ciri yaitu kelemahan dalam bidang 

fisik dan kelemahan dalam bidang harta benda karena sistem 

pendayagunannya bisa bersifat konsumtif dan produktif. Riqab secara luas 

jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan 

tersekploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun struktural. 

Kalau ghariim pemahamannya terhadap orang yang berhutang dengan 

keperluan sendiri dan orang yang berhutang dengan keperluan orang lain.  

D. Cara Mengentaskan Kemiskinan  

 Islam telah menyatakan perang dengan kemiskinan dari berusaha 

keras membendungnya serta mengawasi berbagai kemungkinan yang 

dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan terhadap akidah, akhlak, 

dan perilaku, melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga ketenteraman, 

dan keutuhan mereka, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar 

umat. Yusuf al-Qrdhawy mengatakan bahwa kemiskinan ini bisa 

terentaskan kalau setiap individu mencapai taraf hidup yang layak di 

dalam masyarakat. Dan untuk mencapai taraf hidup yang diidealkan itu 

Islam memberikan kontribusi berbagai cara dengan jalan sebagai berikut:
63
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1. Bekerja 

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan 

disemua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Berikut firman-

Nya: 

             

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya .
64

 

Yang dimaksud bekerja adalah senjata pertama guna memerangi 

kemiskinan. Bekerja juga berupaya untuk mendapatkan kekayaan, 

sebagai unsur pertama memakmurkan dunia yang dititipkan Allah ini 

kepada manusia serta diperintahkan memakmurkannya. Di bawah 

sistem Islam itu seorang buruh tidak dilarang mengambil upah 

kerjanya, bahkan upah diberikan sebelum kering keringatnya. 

Demikian pula upah ini harus sesuai dengan ukuran kerjanya, tidak 

kurang atau lebih. Sebab jika kurang dari semestinya berarti suatu 

kezaliman, sedangkan zalim ini diharamkan sekali dalam Islam. Tidak 

dilarang menabung jika orang muslim itu mempunyai banyak uang 

senilai harga binatang ternak atau sebagai simpanan yang 

menghasilkan pemasukan bagi peningkatan taraf hidupnya. Atau 

tabungan itu sebagai persediaan di waktu sakitnya, di hari tuanya, atau 
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sebagai warisan keturunannya setelah meninggal.Islam telah memberi 

jawaban konstruktif bagi semua alasan dan keluhan yang menghambat 

orang bekerja, berusaha, dan berjalan ke seluruh dunia. Sebagai 

berikut: 

a. Banyak orang muslim malas bekerja dan berusaha karena alasan 

tawakal kepada Allah dan menanti rezeki dari langit. Mereka ini 

dipandang salah oleh Islam, karena tawakal itu tidak menafikan 

bekerja dan berusaha.
65

 

b. Banyak orang muslim tidak bekerja dengan alasan menfokuskan diri 

beribadah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan mereka ke dunia 

ini. Mereka mengemukakan ayat berikut: 

       

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat27:56) 
66

 

Jadi dalam pandangan mereka ini seseorang tidak boleh 

berusaha hingga melalaikan ibadah kepada Allah Swt.. Maka untuk 

memenuhi hak Allah ini menurut mereka mesti fokus beribadah saja. 

Yakni bekerja yang bersifat duniawi jika benar niatnya serta sesuai 

aturan Islam merupakan ibadah pula bagi dirinya. Kemudian jika 

orang bekerja demi menjaga kehormatan dirinya dari minta-minta, 
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dari merepotkan keluarga, agar bisa membantu saudaranya, atau 

demi membela kebenaran. Yang demikian ini sesungguhnya bagian 

dari jihad di jalan Allah. 

c. Banyak orang yang tidak bekerja karena merasa hina dan malu 

sebagaimana hal ini pada kebanyakan masyarakat Arab. Dari tradisi 

kurang baik ini sehingga ada seseorang penyair Arab mencela 

lawannya dengan mengatakan kakeknya seorang pandai besi. 

Dengan perkataan ini seolah-olah meletakkan profesi pandai besi ini 

sesuatu yang memalukan di mata kabilah bersangkutan untuk 

selama-lamanya. Namun ketikaIslam datang, maka agama ini pun 

melecehkan pemahaman seperti ini, menjunjung tinggi nilai semua 

pekerjaan, mengkritik kebiasaan menganggur serta menyusahkan 

orang lain dan menerangkan kepada mereka bahwa semua bentuk 

usaha yang halal itu mulia, meskipun dipandang hina oleh manusia.
67

 

d. Ada orang yang tidak bekerja karena tidak sukses dikampung 

halamannya sendiri, sebagai tempat keluarga dan saudara-

saudaranya. Selain itu, iajuga tidak suka mengembara ke daerah lain, 

atau lebih suka di kampung halamannya sendiri meski menganggur 

dan hidup miskin. Orang seperti itu dianjurkan Islam untuk 

mengembara ke daerah lain. Menurut Islam bahwa bumi Allah ini 

luas, begitupun rezeki-Nya tidak hanya di suatu tempat. Maka jika ia 

mengembara hingga  meninggal di pengembaraan, ia akan diberi 
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tempat surga sejauh antara kampung halamannya hingga tempat 

mengembaranya itu. 

e. Di antara orang muslim tidak mau bekerja karena mengandalkan 

zakat atau shadaqah lainnya yang suka ia dapatkan tanpa memeras 

keringat bahkan untuk mendapatkan shadaqah sampai rela meminta-

minta sambil merendahkan diri dan bercucuran keringat. Padahal 

orang ini masih kuat, tidak cacat dan mampu bekerja. Pemandangan 

seperti ini juga sering disayangkan kita melihat di banyak Negara 

Islam, yakni para peminta-minta atau para pengemis. Demikian pula 

orang-orang yang suka bertekuk lutut di depan raja, di pemerintah 

dan lain-lain, demi mendapatkan pemberiannya. Menurut Islam 

mereka ini bukan mustahik  zakat atau shadaqah lainnya selama 

masih muda dan kuat bekerja. Oleh karena itu, Rasul Saw. Pernah 

berkata kepada dua orang meminta zakat kepada beliau: “Tak ada 

bagian di dalamnya (dalam zakat) bagi yang berkecukupan dan bagi 

yang kuat berusaha.”68
 

Beliau juga bersabda: 

ُ   َل ا اُ   ِ اِ    ا ا ِ ِ ْ   ا َ ٍ       اِ  ٍ   ا  ِا

Artinya: Zakat itu tidak sah kepada orang yang berkecukupan dan 

kepada yang masih kuat lagi normal.
69
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Berdasarkan hadits ini beliau pun tidak menjadikan hak 

bagi penganggur yang malas dalam shadaqah umat Islam. Yang 

demikian ini dimaksud mendorong orang-orang yang kuat agar 

bekerja dan mencari rezeki yang halal. Insyaallah akan ada 

penjelasan tambahan pula pada hadits tentang zakat.
70

 Semua 

peringatan dan ancaman itu tiada lain perbuatan meminta-minta itu 

sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim: Suatu kezaliman atas hak 

Rububiyyah, kezaliman atas hak orang yang diminta dan kezaliman 

atas hak pelakunya sendiri (yang meminta-minta). 

Pertama, (kezaliman atas hak Rububiyyah) karena orang 

meminta-minta itu telah mengarahkan permintaan, harapan dan 

kerendah diriannya kepada selain Allah.Hal ini suatu kezaliman 

karena telah menempatkan permohonan bukan pada tempatnya 

atau telah meminta bukan kepada yang hak dimintai. Selain itu, ia 

juga telah merusak tauhidnya sendiri. 

Kedua, (kezaliman atas hak orang yang dimintai) karena 

orang yang meminta itu sudah menyeret orang yang dimintai pada 

perasaaan susah memberi atau jeleknya sifat bakhil. Kalaupun ia 

memberi maka memberi secara terpaksa, dan kalaupun ia tidak 

memberi maka ini bakhil yang pernah malu.
71
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Ketiga, (kezaliman atas dirinya sendiri) karena orang yang 

meminta-minta ini sudah menghempaskan keceriaan mukanya 

sendiri, menghinakan diri ke selain Khaliqnya dan menurunkan 

derajatnya ke tempat terenda. Demikian pula telah menjual 

kesabaran, kerelaan hati dan ketawakalannya kepada orang lain 

dengan kebiasaan meminta-minta. Yang demikian ini inti 

kezalimannya atas dirinya sendiri.
72

 

Demikian pula, Al Ghazali juga mengingatkan tentang 

bentuk-bentuk atau cara halus mengemis itu, sesuai kedalaman 

pemikiran dan pandangannya atas penyakit masyarakat. Hingga ia 

meenjadikan para ahli bicara gaya sajak indah dan para khatib yang 

memukau pun yang tidak mengandung faedah keilmuan dalam 

khutbahnya sebagai jenis mengemis yang tercela.
73

 

f. Ada orang yang tidak bekerja dan tidak berusaha karena tidak 

mampu mengelola pekerjaan untuk dirinya, padahal ia mampu 

bekerja. Yang demikian ini dikarenakan kurang ahli dan minim 

pengetahuan tentang cara berusaha. Lebih parah lagi jika orang 

duduk-duduk saja dan tidak bekerja sama sekali. Kemudian ia 

melemparkan beban diri dan keluarganya kepada pemerintah yang 

dimintai tanggung jawab mengurus bantuannya. 
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Rasul Saw. Memberikan solusi kepada peminta yang memerlukan 

bantuan materi setiap waktu itu tidak seperti yang terpikirkan banyak 

orang. Demikian pula, beliau tidak hanya memberi solusi dengan 

nasihat saja lalu lari dari masalah seperti kebanyakan orang sekarang. 

Akan tetapi, beliau langsung turun tangan menyelesaikan masalah 

tersebut dengan metode yang efektif. Beliau juga mengajari lelaki 

Anshar supaya memanfaatkan semua kemampuan yang ia miliki 

meskipun kecil dan melaksanakan cara apa saja yang ia kuasai 

meskipun kecil juga kelihatannya. Dengan cara ini maka lelaki tersebut 

tidak melakukan pekerjaan meminta-minta. Selain itu, ia juga 

mempunyai benda yang dapat memudahkan pekerjaannya. Rasul Saw. 

Juga menerangkan kepada lelaki itu bahwa setiap pekerjaan yang 

mendatangkan rezeki yang halal adalah mulia dan terhormat. Meskipun, 

pekerjaan ini hanya mencari kayu bakar untuk dijual, Allah akan 

mennangkan wajah orang tersebut dari keinginan minta kepada orang 

lain, karena pekerjaan ini mulia. 

Selain itu, beliau telah menunjukkan lelaki Anshar itu kepada 

pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian, kemampuan, situasi, dan 

lingkungannya. Baginya beliau juga telah menyiapkan suatu alat untuk 

pekerjaan yang beliau tunjukkan itu, tanpa membiarkan ia berdiam dan 

kebingungan. Setelah solusi nyata bagi masalah lelaki tersebut, beliau 

menerangkan kepadanya bahwa pelajaran teoritis, ringkas dan tepat 

tersebut dalam rangka mencegah kebiasaan meminta-minta. Solusi ini 



67 

 

 

dapat memperingatkan atas kebiasaan meminta-minta dan memberikan 

batasan orang yang boleh menjalaninya (yakni bagi yang mempunyai 

kebutuhan mendesak, bagi yang mempunyai utang berat, atau bagi yang 

sakit). Betapa bagusnya jika kita mengikuti metode baliau. Sebelum 

memberantas kebiasaan meminta-minta itu dan memberi nasihat, 

alangkah lebih baik kita memulainya dengan menyiapkan kerja bagi 

para penganggur. Konsepnya setiap muslim itu diharuskan bekerja 

untuk mencari rezeki di muka bumi dan dibawah langit, dengan apapun 

pekerjannya seperti bertani, membuat kerajinan, berdagang, kerja 

kantor, atau keahlian apa saja yang berguna. Maka dengan bekerja 

setiap muslim dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa 

harus dibantu orang lain, yayasan, pemerintah atau tidak meminta-

minta. Bekerja berarti melepaskan diri dari kemiskinan dan secara garis 

besar sudah membantu beban pemerintah dalam mensejahterahkan 

penduduknya.  

Masyarakat muslim pemerintah dan rakyat berkewajiban 

mengerahkan segala kemampuan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia juga materi untuk mengatasi bahwa kemiskinan dan 

sejenisnya. Tidak diragukan, sumber daya alam yang melimpah ini 

berpengaruh sangat efektif dalam memberantas kemiskinan rakyat. Ini 

merupakan fardhu kifayah umat Islam, yakni jika dilakukan oleh 

sebagian orang maka sebagian lainnya terbebas dari dosa. Sebaliknya, 
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jika tidak ada yang melakukannya sama sekali maka semuanya 

menanggung dosa, terutama pemerintahnya. 
74

  

2. Mencukupi Keluarga yang Lemah 

Setiap individu harus memerangi kemiskinan dengan 

mempergunakan senjatanya yaitu bekerja dan berusaha.di balik itu, 

Apa dosa orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja? Apa dosa 

para janda yang ditinggal mati suaminya, dalam keadaan tidak 

berharta? Apa dosa anak-anak yang masih kecil dan orang-orang tua 

yang sudah lanjut usia? Apa dosa orang yang cacat abadi, sakit dan 

lumpuh? Apa dosa orang-orang yang ditimpa bencana alam, sehingga 

kehilangan pekerjaannya? Apakah mereka dibiarkan begitu saja karena 

bencana yang hidup telah melanda dan menimpa mereka, sehingga 

mereka terlantar dalam kehidupan yang tidak menentu? Islam berusaha 

untuk mengentas mereka dari lembah kemiskinan dan kemelaratan, 

serta menghindarkan mereka dari perbuatan yang rendah dan hina, 

seperti mengemis dan meminta-minta. Konsepnya untuk 

menanggulangi adanya jaminan antara anggota satu rumpun keluarga. 

Islam telah menjadikan antar anggota saling menjamin dan mencukupi. 

Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, 

yang mampu memperkuat yang tidak mampu, karena itu hubungan 

yang mengikat mereka. Faktor kasih sayang, cinta mencintai, dan 
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saling membantu adalah ikatan yang kokoh, karena merupakan satu 

keluarga dan serumpun kerabat.
75

  

3. Zakat 

Islam mewajibkan setiap orang sehat dan kuat, untuk bekerja dan 

berusaha mencapai rizki Allah, guna menccukupi dirinya dan 

keluarganya, sehingga sanggup mendermakan hartanya di jalan Allah. 

Bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, 

serta tidak mempunyai harta warisan atau simpanan guna mencukupi 

kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapatkan jaminan dari keluarganya 

yang mampu. Keluarga yang mampu tadi berkewajiban memberikan 

bantuan serta bertanggung jawab terhadap nasib keluarga yang miskin. 

Namun demikian, tidak semua fakir miskin mempunyai keluarga yang 

mampu dan sanggup memberi bantuan. Apakah kiranya yang akan 

dibuat oleh fakir miskin yang malang itu? Apakah mereka dibiarkan 

begitu saja, hidup dibawah tekanan kemelaratan dan ancaman 

kelaparan, sedangkan masyarakat disekitarnya yang didalamnya 

terdapat orang-orang kaya, hanya menyaksikan penderitaan 

mereka..Islam tidak akan membiarkan begitu saja nasib fakir miskin 

yang terlantar. Sesungguhnya allah SWT telah menetapkan bagi 

mereka suatu hak tertentu di dalam harta orang-orang kaya, dan suatu 

bagian yang tetap dan pasti, yaitu zakat. Sasaran utama bagi zakat itu 

adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Di samping 
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zakat juga masih ada hak-hak material lain, yang wajib di penuhi oleh 

orang Islam, karena berbagai sebab dan hubungan. Kesemuanya itu 

merupakan sumber dana bantuan bagi orang-orang fakir dan miskin 

merupakan kekuatan untuk mengusir kemiskinan dari tubuh 

masyarakat Islam. Hak- hak tersebut diantaranya adalah : 

a. Hak bertetangga 

b. Korban Hari Raya Haji 

c. Melanggar Sumpah 

d. Kafarah sumpah 

e. Kafarah Dihar 

f. Fidyah bagi yang lanjut usia 

g. Al- Hadyu (pelanggaran dalam ibadah haji 

h. Hak tanaman pada saat mengentas 

i. Hak mencukupi fakir miskin.
76

  

Zakat ini merupakan sebuah konsep pemerataan ekonomi yang 

secara llegal dan doktriner  diperintahkan oleh Islam, ia menjadi sarana 

dalam pembentukan modal masyarakat. Dalam konteks ini, 

pembentukan modal tidak hanya terbatas pada pemanfaatan Sumber 

Daya Alam tetapi melalui sumbangan wajib orang kaya yang 

menyisihkan. 
77
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4. Baitul Mal Zakat 

Apabila dalam distribusi kekayaan yang diambil dari zakat untuk 

para fakir miskin tidak mencukupi, maka dapat diambil dari persediaan 

dari sumber material yang lain. Sumber material yang dimaksud adalah 

Khizanah al- Islamiyah. Sumber-sumber material dalam Islam disini 

meliputi hak milik negara dan kekayaan-kekayaan umum, yang dikelola 

dan diurus oleh pemerintah, baik yang dikerjakan secara langsaung 

maupun dikerjakan bersama, seperti harta wakaf, sumber kekayaan 

alam, dan barang tambang yang ditetapkan dalam Islam. 

Sebagian besar para ahli fiqih Islam sangat berhati-hati dalam 

menyelamatkan hak fakir miskin dalam hubungannya dengan harta 

zakat. Karena itu, mereka tidak membolehkan harta zakat itu 

seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum. 

Misalnya, untuk pembiayaan angkatan perang atau keperluan-keperluan 

lainnya yang serupa, meski pada saat itu kas anggaran belanja induk 

mengalami minus. Sedangkan kas anggaran belanja zakat dalam 

keadaan surplus. Kecuali dengan jalan pinjaman atas nama kas 

anggaran belanja induk, yang nantinya setelah kas anggaran belanja itu 

surplus kembali, pinjaman itu harus dikembalikan kepada kas anggaran 

belanja zakat. Kekayaan itu harus dipegang dan dikuasai oleh 

pemerintah agar seluruh rakyat bisa menikmati manfaatnya. Segala 

sesuatu yang merupakan pemasukan Khizanah al-Islamiyah merupakan 

sumber bantuan bagi orang-orang miskin, manakala pemasukan dan 
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zakat tidak mencukupi para fakir miskin.Khizanah al-islamiyah ini 

sangat penting keberadaannya karena, ketika di antara kaum muslimin 

orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, Sedangkan kas 

sedekah (zakat) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang imam 

(kepala negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk 

memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Pinjaman itu tidak perlu 

dinyatakan sebagai pinjaman yang harus dibayar oleh khas sedekah. 

Dari baitul mal ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir 

setiap orang fakir dan orang-orang yang berkekurangan. Karena itu 

baitul mal milik semua orang, bukan milik seorang amir 

(pimpinan/kepala negara) atau kelompok orang-orang tertentu.
78

  

Di sini terdapat empat bagian Baitul Mal, yaitu :  

1) Baitul Mal Khusus Zakat.didalamnya terdapat hasil zakat dan aturan 

pemungutan serta pembagiannya melalui bank-bank sesuai tingkat 

kebutuhan.  

2) Baitul Mal Khusus Hasil jizyah dan Kharaj. Jizyah adalah harta yang 

diambil dari orang-orang luar Islam yang hidup berdampingan 

bersama umat Islam berdasarkan hak dan kewajiban mereka, sebagai 

pengimbang umat Islam yang dipungut zakat, fitrah, kifarat, dan 

lain-lain. Sebagai pengganti umat Islam melindungi Negara dengan 

kekuatan militer tanpa meminta mereka bergabung di dalamnya. 

Sedangkan kharaj adalah pajak tahunan yang siwajibkan kepada 
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“budak-budak bumi” sesuai kemampuannya. Misalnya, pajak yang 

diwajibkan Umar kepada sekelompok besar bangsa Iraq dan lain-

lain.  

3) Baitul Mal Khusus Ghanimah dan Rikaz. (Menurut orang Yusuf 

Qardhawy baitul mal ini bukan dari zakat dan tidak dikeola di bank-

bank zakat.  

4) Baitul Mal Khusus Harta Dhawa’i. harta dhawa’i di sini adalah harta 

yang tidak dietahui pemiliknya, misalnya harta yang tidak ada ahli 

warsinya.  

Yusuf Qardhawy mengatakan bahwa zakat bukan termasuk 

pemberian biasa juga bukan kewajiban pribadi yang diserahkan kepada 

pemikiran perseorangan saja, karena zakat itu suatu kewajiban yang 

diawasi dan diatur Negara tentang pemungutan dan pembagiannya. Jadi 

zakat ini adalah ibadah yang berbentuk pajak atau pajak dengan 

bersemangat ibadah. Demikian pula pengelolaan dan pembagiannya 

dilakukan oleh dua penjaga: penjaga luar dan penjaga dalam. Penjaga 

luar, yaitu pengawasan pemerintahan muslim dan masyarakat muslim 

umumnya. Penjaga dalam, yaitu berangkat dari hati seorang muslim, 

dari imam kepada Rabb-nya, harapan atas rahmat-Nya, dan takut siksa-

Nya.
79
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5. Shadaqah Sukarela dan Kedermawanan Setiap Orang  

Di samping hak-hak yang bersifat wajib atau aturan yang bersifat 

wajib itu, Islam juga berusaha membentuk semangat kebaikan yang 

bersifat memberi kepada sesama manusia. Kemudian, orang yang 

diberi memperoleh lebih dari yang diminta. Yang memperoleh belanja 

ketika senang dan susah, siang dan malam, terang-terangan dan 

sembunyi-sembunyi. Yang mencintai orang lain lebih dari dirinya 

sendiri meskipun dalam keadaan susah. Yang memandang harta 

sebagai sarana bukan sebagai tujuan, sarana untuk memberi nafkah dan 

berbuat baik kepada manusia. Yang hatinya penuh dengan kebaikan. 

Tangannya lebar untuk memberi demi mencari rida Allah, bukan demi 

kedudukan dan popularitas, juga bukan karena takut penguasa. Orang 

yang hanya mengira berbagai aturan dan keputusan sebagai kebutuhan 

hidup manusia adalah orang dangkal yang tidak mengetahui hakikat 

manusia itu sendiri. Manusia ini bukan mesin yang diputarkan lalu 

berputar, juga bukan peti yang digerakkan lalu bergerak atau 

diberhentikan lalu berhenti! 

Manusia ini justru perangkat pelaksana yang terdiri atas materi dan 

ruh, beradab dan napas, akal dan emosi, pikiran dan perasaan, dan 

sebagainya. Manusia ini sebuah eksitensi yang mampu 

menggambarkan dan memutuskan, memikirkan dan merasakan, 

memilih dan memberi pilihan, mengerjakan dan meninggalkan, 

terpengaruh dan mempengaruhi. Karena itu ia mesti memperhatikan 
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semua karakternya kemudian berjalan di atas urat-uratnya, agar dengan 

akhlaknya terwujud sesuatu yang mampu memperbaiki kekurangan 

dari aturan tersebut. 

Bahwasannya, Islam sebagai suatu agama mesti memperhatikan 

aspek akhlak tersebut, tidak memandang cukup dengan hak-hak yang 

diatur undang-undang. Aspek akhlak dalam pandangan Islam bukan 

sekadar sarana mencapai kebersamaan, tetapi juga sebagai tujuan 

pembinaan manusia yang salih dan yang layak mendapat rida Allah 

untuk berdampingan dengan para Nabi di surga-Nya, meskipun 

kemiskinan sendiri telah hilang. Terdapat banyak ayat dalam Al-

Qur‟an dan sabda Rasul Saw. Dalam As Sunnah yang mengajak untuk 

kebiasaan infak dan yang ancamannya dapat melenturkan hati yang 

keras dan menggetarkan tangan yang bakhil menjadi belas kasih.
80

 

Allah Swt, berfirman: 

                  

Artinya: Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya 

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan.(Q.S. Al Baqarah 2:245)
81
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Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di 

siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka 

mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati. (Q.S.Al Baqarah 2:274).
82

 

                                                         

Artinya: Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 

Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? 

(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi 

Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada 

hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat 

fakir. Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang 

beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling 

berpesan untuk berkasih sayang.Mereka (orang-orang yang 

beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. 

(Q.S. Al- Balad, 30:11-18)
83
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Kebiasaan dermawan juga berangsung terus dari zaman ke zaman 

dengan macam-macam peningkatan. Demikian pula, masyarakat dari 

masa ke masa telah menyasikan suri teladan yang tinggi itu, bahwa 

Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada gelimangan harta 

emas, perak, dan segala kesenangan hidup lainnya. Demikian ini, 

Abdullah bin Ja‟far r.a. tidak pernah menolak orang yang meminta 

apapun kepadanya. Sehingga dari kebiasaan murah hatinya ini beberapa 

temannya malah mengkritiknya, maka ia menimpali: “Bahwa Allah 

telah biasa memberiku, maka aku pun harus biasa memberi hamba-

hamba-Nya. Jika aku berhenti dari kebiasaan memberi hamba-Nya, aku 

khawatir Allah pun berhenti dari kebiasaan memberiku.”84
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BAB IV 

ANALISA PERBANDINGAN KONSEP KEMISKINAN  

MENURUT BKKBN DAN YUSUF AL-QARDHAWY 

Kemiskinan dapat berdampak negatif bagi kehidupan atau bahaya 

yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan 

keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran budaya, dan keluarga juga 

bangsa berikut beberapa dampak ngeatif:  

1. Kemiskinan Berbahaya bagi Aqidah (Agama) 

Tak diragukan lagi bahwa kemiskinan itu bahaya besar bagi aqidah 

apalagi miskin yang melarat lalu bertetangga dengan orang orang yang 

tidak baik. Demikian pula jika yang miskin ini seorang pekerja yang 

ulet sedang yang kaya seorang duduk saja dirumah. Dalam keadaan 

seperti itu kemiskinan akan menjadi penyebab utama keraguan akan 

kebijaksanaan aturan Allah Swt. bagi kehidupan, juga keraguan akan 

keadilan-Nya dalam hal rezeki.
85

  

2. Kemiskinan Berbahaya bagi Akhlak dan Perilaku 

Jika kemiskinan berbahaya bagi aqidah dan keimanan, maka tidak kalah 

bahayanya bagi akhlak dan perilaku manusia. Sebab kemiskinan itu 

apalagi yang bersangkutan mempunyai tetangga rakus keletihannya 

banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena 

itu banyak orang berkata: “Bunyi perut itu lebih dahsyat daripada bunyi 
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hati.”Bahkan lebih buruk dari ini, kemiskinan itu menimbulkan keragu-

raguan atas nilai-nilai akhlak berikut keseimbangan ukurannya 

sebagaimana pula meragukan nilai-nilai agama.
86

 

3. Kemiskinan Berbahaya bagi Pikiran 

Hidup miskin juga berbahaya pada pikiran seseorang. Orang miskin 

yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, 

bagaimanapun tidak akan berpikir teliti. Terutama sekali jika orang 

miskin ini mempunyai tetangga yang bergelimang harta dan emas. 

Maksudnya karena orang bersangkutan sedang kacau pikirannya, 

sehingga keputusannya tidak benar. Yang demikian ini karena emosi 

yang temperamen itu berpengaruh pada kelurusan berpikir dan 

berpendapat sebagaimana menurut ilmu jiwa. Para ulama fiqh 

berpendapat, bahwa keadaan “sangat lapar dan sangat haus” dapat 

dikategorikan dalam “keadaan marah” 87
 

4. Kemiskinan Berbahaya bagi Keluarga  

Kemiskinan juga berbahaya bagi keluarga antara lain: bagi 

pembentukannya, kebutuhannya, dan ketenteramannya. Dalam 

membentuk keluarga menurut saya (penulis) kemiskinan ini 

penghambat terbesar yang melintang antara seorang bujangan dan pintu 

pernikahannya berikut hal-hal lain di belakang nikah, seperti mahar, 

nafkah, dan kemampuan ekonomi.Karena inilah Al Qur‟an berpesan 
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agar para bujangan miskin ini tetap menjaga kesucian diri mereka dan 

bersabar hingga sampai pada kemampuan ekonomi. 

           

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 

menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan 

mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nur 18:33)
88

  

 

Yakni Al Qur‟an menasihati para wali tersebut agar 

mempertimbangkan secara benar dalam memilih calon suami putri 

mereka, yakni mengutamakan kesalihan bukan materi saja. 

                    

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang salih dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-

Nur 18:32). 
89

 

Kemudian dalam keutuhan atau rumah tangga, kemiskinan banyak 

menyebabkan perceraian secara paksa yang tidak di inginkan suami 

atau istri. Tindakan seperti ini dibenarkan aturan Islam, yakni hakim 

boleh mentalak seorang istri dari suami yang tidak mampu memberi 

nafkah.Islam membenarkan banyak dampak buruk dari kemiskinan di 

atas terhadap perilaku perbuatan manusia. Hingga yang demikian ini 
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sering menimbulkan kejahatan sebagian manusia, Sebab yang 

menimbulkan tindak kejahatan itu banyak pula faktor lain yang 

melingkupinya. Misalnya faktor kejiwaan, agama, akhlak, dan 

lingkungan masyarakat, mempunyai pengaruh nyata pada seluruh 

manusia.
90

  

5. Kemiskinan Berbahaya bagi Ketentraman Masyarakat 

Lebih dari semua bahaya di atas, kemiskinan juga berbahaya bagi 

kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Terdapat riwayat Abu Dzar, 

berkata: “Aku kagum dengan orang yang tidak punya makanan pokok 

di rumahnya, mengapa ia tidak mendatangi orang-orang sambil 

melesatkan pedangnya?” Seseorang masih bisa bersabar jika 

kemiskinan itu timbul karena barang-barang semakin langka atau 

jumlah manusia semakin bertambah.Tetapi, jika kemiskinan itu akibat 

distribusi kekayaan secara tidak adil dan kemewahan hidup segelentir 

orang. Inilah yang suka membangkitkan emosinya, menimbulkan fitnah 

dan merobek-robek tali kasih di antara mereka atau tega bertindak keji. 

Selama dalam masyarakat itu terdapat rumah bamboo dan gedung 

mewah, yang rugi yang beruntung, yang kaya dan yang miskin, maka 

kedengkian dan kebencian akan terus menyala bagaikan api menyantap 

kayu basah dan kering. Demikian pula jurang pemisah antara kelompok 

kaya dan miskin semakin terus meluas. Pada gilirannya akan timbul 
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rencana-rencana busuk dari pihak kelompok miskin yang tidak berharta 

itu. 

Selain itu, kemiskinan juga berbahaya bagi kedaulatan bangsa. 

Penduduk miskin yang susah itu tidak akan ada keinginan mencela 

Negara dan kehormatan bangsa, karena negaranya sendiri tidak 

memberinya makan dari lapar dan tidak menenteramkannya dari 

kekhawatiran. Sebenarnya sama saja antara orang yang enggan 

membela tanah air dan yang tidak mau tahu dengan pembelaan ini. 

Kemuudian mengapa pembelaan ini diwajibkan kepadanya sementara 

yang tidak mau tahu itu mempunyai hak menikmati tanah air tersebut? 

Mengapa pula ia dipanggil mencintai tanah air tetapi dilupakan 

menikmatinya. Selain itu, semua kemiskinan juga menimbulkan 

bahaya-bahaya lain: terhadap kesehatan umum karena biasanya hidup 

miskin ini diikuti gizi buruk, tempat tinggal tidak layak dan lain-lain. 

Juga terhadap kesehatan jiwa karena suka kegaduhan, kecemasan dan 

kebencian. Dalam keadaan seperti ini juga berbahaya terhadap 

produktivitas, perekonomian, dan lain-lain.
91

 

Menurut penulis bahwa bahaya kefakiran sangat besar yaitu dapat 

menyebabkan seseorang putus asa, rendah diri, berbuat jahat, mudah iri 

hati, sulit mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Kondisi 

ini bisa berakibat bergesernya akidah, dan rapuhnya himmah. Apabila 

kemiskinan sudah bergeser pada perilaku jahat maka akhlak orang itu pun 
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menjadi orang yang tidak berakhlak, bahkan pada gilirannya kemiskinan 

dapat memporak porandakan rumah tangga. Tidak sedikit perceraian yang 

di akibatkan oleh persoalan kekurangan dalam ekonomi.   

A. Persamaan Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN dan Yusuf 

Qardhawy   

  Kemiskinan menurut BKKBN adalah suatu keadaan dimana 

seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf 

kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, 

mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan konsepnya 

ialah Keluarga Pra Sejahtera, adalah ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal. Keluarga Sejahtera 1, adalah sebagai 

keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu 

memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Keluarga Sejahtera II, adalah 

keluarga yang karena alasan ekonomi  tidak dapat memenuhi salah satu 

atau lebih indikatornya. Keluarga Sejahtera III, adalah sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan psikologis, juga 

pengembangan tetapi belum dapat memenuhi indikator seperti aktif dalam 

ikut serta kegiatan sosial/masyarakat desa. Keluarga Sejahtera III Plus, 

adalah sudah dapat memenuhi semua di beberapa indikator satu dengan 

indikator lainnya.  

Sedangkan kemiskinan Yusuf Qardhawy adalah lemahnya sumber 

penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga 

mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam 
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masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian 

dan kehidupannya. Tetapi, Yusuf Qardhawy juga memberi batasan tentang 

orang fakir dan orang miskin, yaitu orang fakir adalah julukan orang butuh 

yang tidak meminta-minta, sedangkan orang miskin adalah orang yang 

berkeliling meminta-minta. Konsepnya kemiskinan ialah dimana fakir dan 

miskin dikatakan atas penghasilan yang memang kurang memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti halnya kebutuhan akan makan, 

pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Apabila orang tersebut 

memang dalam keadaan membutuhkan baik karena kelemahan fisik 

maupun kurangnya penghasilan yang berakibat pada kurangnya 

pemenuhan dalam kebutuhan. Maka orang tersebut berhak akan zakat.  

B. Perbedaan Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN dan Yusuf 

Qardhawy  

Menurut BKKBN adalah Pada kondisi sumberdaya manusia dan 

sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau 

tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.92
 
Kemiskinan terdiri dari: (1) 

Kemiskinan natural yaitu yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 

seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Daerah 

seperti ini pada umumnya daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau 

daerah yang terisolir. (2) Kemiskinan kultura merupakan suatu kondisi 

kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, dan adat istiadat yang 

                                                           
92

 Ifan Luthfi Noor, Definisi Kemiskinan Klasifikasi dan Faktor Penyebabnya , 

Diambil, http://luthfiannoor.blogspot.com/2012/06/kemiskinan.html. Diambil Pada 

Tanggal 21 Januari 2015. 

http://luthfiannoor.blogspot.com/2012/06/kemiskinan.html


85 

 

 

dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan ini mengacu pada 

sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh 

gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup 

berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. (3) Kemiskinan struktural 

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia 

seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang 

tidak merata, korupsi, dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang 

cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Karena 

berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan 

bermacam- macam program dan kebijakan. Namun pelaksanannya tidak 

seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak  

sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, 

sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.
93

 Dalam 

konsep ini dinyatakan bahwa garis keemiskinan berubah-ubah menurut 

kondisi perekonomian yang bersangkutan.
94

  

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawy Dimana ketidakmampuan 

tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut:
95

 

Pertama: kemiskinan disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi 
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 Maimun Sholeh, Kemiskinan : Telaah dan Beberapa Strategi 

Penanggulangannya . 

Diambil,http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=
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penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Karena 

umur yang masih kecil sedang ia tidak mempunyai keluarga seperti yang 

dialami oleh anak yatim. Ataupun umur terlalu tua yang dialami oleh para 

kakek tua yang sudah lemah. Selain itu, bisa jadi karena ia kehilangan 

salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya. Ataupun, karena ia 

menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak 

selayaknya orang normal, dan penyebab-penyebab fisik lainnya yang 

diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Orang yang ditimpa 

kemiskinan karena hal ini berhak mendapatkan zakat, karena kelemahan 

fisik yang dideritanya dan juga sebagai rasa empati atas kekurangan yang 

ada padanya hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. 

Kedua: Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk 

mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal 

sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah 

mengupayakan dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigih serta 

giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam memberikan kesempatan 

pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan, mereka tidak 

diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, 

namun tidak secara kekuatan.Karena kekuatan tubuh tidak memberikan 

makanan dan juga tidak menghilangkan kelaparan selama tidak didapati 

suatu penghasilan. Namun apabila orang yang mampu bekerja tapi tidak 

mendapatkan pekerjaan, atau ia menemukan pekerjaan namun bukan 

pekerjaan yang diperbolehkan atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, 
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namun pekerjaannya tidak sesuai dengan kedudukannya di mata 

masyarakat, atau mendapatkan pekerjaan namun membebanninya di luar 

atas kemampuannya, maka ia boleh mendapatkan zakat.
96

 

Ketiga: kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena 

pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, 

tetapi pada kenyatannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. 

Namun penghasilan dan pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. 

Pendapatan tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak 

mampu mewujudkan kecukupan, banyak dialami oleh para buruh, petani, 

dan pekerja rendahan ataupun wiraswasta kecil. Atau seorang yang sedikit 

uangnya tetapi mempunyai keluarga yang banyak dimana ia harus 

menanggung semua penghidupan keluarga tersebut. Mereka yang berada 

dalam kondisi tersebut, boleh mendapatkan zakat. Kondisi mereka adalah 

keadaan dimana tiada seorangpun akan menoleh kepadanya dan masyarkat 

pun tidak akan menggolongkan mereka ke dalam golongan fakir miskin. 

Mereka sebenarnya orang-orang miskin yang pantas mendapatkan 

bantuan, walaupun banyak orang yang lupa dan tidak begitu 

memperdulikan keadaan mereka. Jumlah mereka sangat banyak namun 

tidak tampak di permukaan.. Karena mereka adalah orang-orang yang 

sangat menjunjung kemuliaan diri untuk tidak meminta bantuan orang lain 

ataupun untuk memperlihatkan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi.
97
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:  

1. Kemiskinan menurut BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang 

dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun 

fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. BKKBN membagi 

kemiskinan di dalam keluarga terdiri dari: Keluarga Pra Sejahtera, 

Keluarga Sejahtera 1, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, 

dan Keluarga Sejahtera III Plus.  

2. Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawy, yaitu lemahnya sumber 

penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga 

mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam 

masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan 

perekonomian dan kehidupannya. Seperti kebutuhan akan makan, 

pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Jika orang tersebut 

dalam keadaan membutuhkan baik karena kelemahan fisik maupun 

kurangnya penghasilan yang berakibat pada kurangnya pemenuhan 

dalam kebutuhan, maka orang tersebut berhak akan zakat.  
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3. Persamaan konsep kemiskinan menurut BKKBN dan Yusuf Qardhawy 

adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara 

dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Perbedaannya, adalah menurut BKKBN.  

Pada kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alam 

lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi 

produksinya relatif rendah. Sedangkan Yusuf Qardhawy Pertama: 

kemiskinan disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang 

dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Kedua: 

Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari 

pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai 

dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Ketiga: ia bekerja dan 

mendapatkan penghasilan tetap. Namun penghasilan dan pemasukan 

tidak seimbang dengan pengeluaran.  

B. Saran-saran   

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan 

permasalahan yang telah dibahas tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat : Dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan 

apabila masyarakat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dengan cara yang di halalkan oleh agama Islam.  

2. Peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga sangat 

diharapkan diantara melalui beberapa program-program yang sudah 
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dicanangkan di beberapa dinas atau pemerintah dan harus menyentuh 

sasaran masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan.  

 

 


