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mEmahamI IStIlah
 Beberapa istilah terkait ekonomi Syariah: 

“An Islamic economy is one where everyone who is able works hard, using knowledge to combine 
with their own labor and the resources provided by the Creator, to produce goods and services for 
society. Economic, social, and political affairs are conducted with the goal of removing barriers to 
the progress of all humans and in full compliance with rules, including those governing property 

rights, market behavior, exchange and trade , and contracts and trust.” (Mirakhor & Askari, 
2017:235)  

“… It is based on a religious worldview which strikes at the roots of secularism and value neutrality. 
To ensure the true well-being of all individuals, irrespective of their sex, age, race, religion or 

wealth, Islamic economics does not seek to abolish private property, as was done by communism, 
nor does it prevent individuals from serving their self-interest. It recognizes the role of the market 
in the efficient allocation of resources, but does not find competition to be sufficient to safeguard 
social interest. It tries to promote human brotherhood, socio-economic justice and the well-being 
of all through an integrated role of moral values, market mechanism, families, society, and ‘good 

governance.’ This is because of the great emphasis in Islam on human brotherhood and socio-
economic justice.” (Chapra, 2008).



Falah
(Spiritual happiness and 

material prosperity )

Fairness Welfare/
BenefitsBalance

essential goal and success in economy is achievement of prosperity, 
which includes (spiritual) happiness and (material) prosperity at 
individual and society levels.

The three pillars of Islamic economics: 

1. Fair economic activity by avoiding overexploitation, excessive 
hoarding, unproductive, speculative, and arbitrariness.

2. The balance between real and financial activities, risk and return 
management, social and commercial activities, spiritual and material 
aspects, and principle of benefits and environmental sustainability.

3. Orientation of benefits which is to protect the safety of religious life, 
process of regeneration, as well as protection of safety of life, 
property and intellectual.  

Solidarity (Ukhuwah)

Sharia Akhlak

Aqidah

The foundation of Islamic economics : 

1. Aqidah which raises awareness that every human activity has divinity 
accountability causing integrity in line with principles of good corporate 
governance and market discipline.

2. Shariah rules ( Muamalah law in economics) that guide economic activities 
and always Sharia compliant.

3. Akhlak (morals) that guide economic activity always promote kindness as a 
way of achieving the goal.

4. Putting governance in context of business relations of solidarity (Ukhuwah) 
for mutual success.

Basic Concept of Islamic Economy 

Source: OJK, Roadmap of Islamic Banking 2015-2019 (taken from Ministry of 
Finance, SUKUK NEGARA: Shariah-Compliant Financial Instrument, 2015). 
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mEmahamI IStIlah

Sumber: https://www.theislamicquotes.com/justice-in-islam-25-inspirational-
islamic-quotes-on-justice/

Sumber: https://www.islamic-relief.org/world-day-of-social-justice-2/



mEmahamI IStIlah
 Makna istilah pembangunan nasional:

“Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang 
maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan 
bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan

kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2009)

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 
sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)



mEmahamI IStIlah
Makna istilah a New Normal:
• Istilah a New Normal sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baru. Istilah ini pernah beberapa kali 

digunakan sebelumnya dalam dunia bisnis dan ekonomi ketika memasuki sebuah era yang 
didahului oleh sebuah krisis krisis yang signifikan, diantaranya: 

 Kondisi setelah krisis keuangan global 2007-2008, contoh:

- Post-Subprime Economy Means Subpar Growth as New Normal in U.S. –sebuah artikel di Bloomberg News, 2008)
- Navigating the New Normal in Industrial Countries – judul sebuah kuliah (2010) di Yayasan Kerjasama Internasional, The 

Per Jacobsson Foundation

 Dalam pernyataan di tahun 2014, Presiden China sekarang Xi Jinping (pada waktu itu selaku Sekretaris
Jenderal Partai Komunis China) mengindikasikan bahwa “China was entering a ‘new normal’” ketika
membahas membahas berakhirnya era ‘double-digit’ pertumbuhan ekonomi China. 

 Kondisi selama masa pandemik COVID-19 (seperti menggunakan masker, membatasi kontak individu, 
pembatasan bersalaman & berpelukan, serta pembatasan sosial). 

• Istilah ‘a New Normal’ digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sebelumnya ‘abnormal’ 
menjadi sebuah hal yang normal.
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Sumber: https://www.pureprofile.com/infographic-
covid-19-what-the-new-normal-will-look-like/



mEmahamI IStIlah
Makna istilah Keadilan Sosial:

“Historically and in theory, the idea of social justice is that all people should have equal access to wealth, health, well-being, 
justice, privileges, and opportunity regardless of their legal, political, economic, or other circumstances.” (Chappelow, 
Investopedia, 2019)

“Justice in terms of the distribution of wealth, opportunities, and privileges within a society.” (Oxford Online Dictionary)

Beberapa istilah dari The San Diego Foundation (https://www.sdfoundation.org/news-events/sdf-news/what-is-social-justice/):

“Social justice is the view that everyone deserves equal economic, political and social rights and opportunities. 
Social workers aim to open the doors of access and opportunity for everyone, particularly those in greatest need.” 
National Association of Social Workers

“Social justice encompasses economic justice. Social justice is the virtue which guides us in creating those 
organized human interactions we call institutions. In turn, social institutions, when justly organized, provide us 
with access to what is good for the person, both individually and in our associations with others. Social justice 
also imposes on each of us a personal responsibility to work with others to design and continually perfect our 
institutions as tools for personal and social development.” Center for Economic and Social Justice

“Social justice means equal rights, opportunity and treatment for all.”



mEmahamI IStIlah

Berdasarkan studi yang dilakukan The United Nations (UN) (2006), istilah keadilan
sosial muncul sebagai sebuah:

(i) ekspresi protes melawan apa yang dirasakan sebagai sebuah eksploitasi
capitalist terhadap buruh dan sebuah ‘focal point’ untuk pengembangan langkah-
langkah dalam memperbaiki kondisi manusia;

(ii) slogan revolusioner mewujudkan nilai-nilai ideal dari kemajuan dan
persaudaraan;

(iii) dampak dari revolusi-revolusi yang menggoyang Eropa dipertengahan
tahun 1800-an, keadilan sosial menjadi istilah pemersatu bagi pemikir-pemikir
progresif dan aktivis-aktivis politik. 

Menurut studi yang sama, keadilan sosial (social justice), equalitas (equality), 
ekuitas (equity) kadang-kadang bisa didefinisikan berbeda tetapi juga bisa sama. 



mEmahamI IStIlah
Dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang khususnya (UN, 2006), keadilan sosial

diidentifikasikan terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaaan, distribusi kesempatan bekerja, dan
distribusi kesempatan untuk akses ke jasa-jasa sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan.  Terkait isu

distribusi, upaya pertumbuhan ekonomi yang merata (berkeadilan sosial) menjadi sebuah tujuan
pembangunan yang diterima secara luas. Perwujudan keadilan sosial membutuhkan partisipasi aktif dari

otoritas publik. Kebijakan distribusi dan redistribusi menjadi penting bagi masyarakat, dan akhirnya
untuk komunitas internasional untuk menuju keadilan sosial. 

 Ide dasarnya (UN, 2006) adalah untuk terwujudnya keadilan, masyarakat harus tidak sekedar diarahkan
kepada produksi dan konsumsi dari barang-barang untuk mencapai standard kehidupan yang lebih baik. 

Mereka harus menghilangkan “extreme poverty,” dan mereka juga harus mewujudkan tujuan
pemenuhan kesempatan kerja, integrasi sosial, kesehatan, dan pendidikan untuk semua. Pada dasarnya, 

mereka harus merespon lebih efektif kepada kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual dari para 
individu, keluarga mereka, dan komunitas mereka dimana mereka hidup.  

Keadilan sosial juga dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Menarik melihat kata-kata Thomas Jefferson berikut ini: “Widespread poverty and concentrated wealth 
cannot long endure side by side with democracy.”



EkonomI SyarIah SEbagaI bagIan IntEgral 
DarI agEnDa pEmbangunan naSIonal 

Berdasarkan konsepsi RUU Ekonomi Syariah yang disiapkan oleh Kementerian
Perencanaan Nasional/BAPPENAS beserta KNKS, disebutkan bahwa “Tata hukum

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan
dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) 

dengan jelas.” 

Mengutip Mochtar Kusumatmadja, RUU tersebut menyebutkan bahwa: “sila
Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada
produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak
atau bermusuhan dengan agama, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sila kedua

juga mengakui kesetaraan dan keadilan sebagai landasan dalam sistem
perekonomian.” 



EkonomI SyarIah SEbagaI bagIan IntEgral 
DarI agEnDa pEmbangunan naSIonal 
Juga RUU tersebut menyebutkan: “prinsip ekonomi syariah sangatlah sejalan

dengan prinsip-prinsip ideologi bangsa dan bernegara di Indonesia dengan
prinsip demokrasi ekonomi yang mendukung penggunaan ekonomi syariah

sebagai sistem yang dijalankan oleh mayoritas penduduk. Berkaitan dengan hal
tersebut, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional. Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 29 disebutkan bahwa: 
1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Berdasarkan Pembukaan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan
Perubahannya, serta penafsiran atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, hukum Islam 

merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. 



EkonomI SyarIah SEbagaI bagIan IntEgral 
DarI agEnDa pEmbangunan naSIonal 

Akhirnya RUU tersebut menyatakan, “Lebih lanjut menurut penafsiran ahli
hukum, di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya

pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan
hukum Islam bagi umat Islam. Demikian pula bagi umat agama lain, peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama 

yang berlaku di Indonesia bagi masing-masing pemeluknya.” 
Dari kajian diatas, pada esensinya kita melihat bahwa Ekonomi Syariah pada

dasarnya adalah bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional;
Hal diatas juga dapat dilihat dari konsepsi Ekonomi Syariah yang luas, 

sebagaimana tertulis dalam Konsepsi RUU Ekonomi Syariah, yakni: “… aspek
ekonomi syariah yang akan diatur dengan RUU Ekonomi Syariah akan meliputi
sektor keuangan, sektor sosial keagamaan atau filantropi, dan sektor riil atau
industri halal secara luas. Karakteristik utama ekonomi syariah, sebagaimana

terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah bebas dari elemen riba, gharar, 
maysir, dan komponen yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi

Syariah adalah ekonomi yang halal sesuai dengan hukum agama Islam.”



EkonomI SyarIah SEbagaI bagIan IntEgral 
DarI agEnDa pEmbangunan naSIonal 

Berdasarkan paparan dari RUU diatas, maka aplikasi ekonomi Syariah pada
esensinya adalah untuk merealisasikan falah atau kesejahteraan dari

segenap manusia terlepas dari ras, agama, warna kulit, usia, jenis kelamin, 
dan kebangsaan.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam bukan hanya terkait persoalan
material tetapi juga spiritual dan nonmaterial lainnya.

Kebutuhan-kebutuhan non-material ini di antaranya adalah ‘mental peace’ 
dan ‘happiness,’ dimana hal ini akan membutuhkan kebutuhan yang lain 
seperti ‘justice’ dan ‘human brotherhood’, yang akan meminta perlakuan
yang ‘equal’ di antara individual dimana setiap orang perlu diperlakukan
dengan ‘dignity’ dan ‘respect’, dan juga pentingnya hasil pembangunan

dirasakan secara ‘equitable.’ (Chapra, 2008)



EkonomI SyarIah SEbagaI bagIan IntEgral 
DarI agEnDa pEmbangunan naSIonal 

Selain hal-hal diatas, Chapra (2008) juga melihat bahwa hal-hal nonmaterial penting
lainnya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan yang berkelanjutan diantarannya: 

‘spiritual’, ‘moral upliftment’, ‘security of life’, ‘property and honor’, ‘individual 
freedom’, ‘moral as well as material education’, ‘marriage and proper upbringing of 

children’, ‘family and social solidarity’, dan ‘minimization of crime and tension.’

Mempertimbangkan bahwa menjadikan Ekonomi Syariah menjadi bagian integral dari
paradigm pembangunan nasional maka peran Negara akan dibutuhkan terkait dengan

aplikasi kebijakan pembangunan ekonomi yang ada, termasuk didalamnya - tetapi
tidak terbatas- reformasi birokrasi, penegakan hukum, peningkatan kapasitas produksi
(khususnya bagi UMKM), kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hal ini, sistem keuangan

dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, dan segala macam institusi
pendukungnya yang bersifat non-economy dan non-financial akan diarahkan untuk

terwujudnya “socio-economic objectives” dari Ekonomi Syariah yang akan 
berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional.



pEmbangunan naSIonal & kEaDIlan SoSIal

Sejauh mana pembangunan nasional yang ada telah mengarah dalam
menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia?

Kemiskinan: 
oBerdasarkan data BPS (Juni 2020), jumlah penduduk miskin di Indonesia s/d 

September 2019 mencapai 24.79 juta orang (9.22%);
oBatas garis kemiskinan yang digunakan adalah Rp. 440,538/kapita/bulan

(pengeluaran);
oPersoalan dari batas garis kemiskinan BPS adalah jumlahnya yang terlalu kecil;
oDisamping itu, menurut World Bank (2019) kelompok yang dianggap telah

diatas batas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi
(aspiring middle class) masih mencapai sekitar 115 juta (45%), yakni mereka

yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 532,000 s/d Rp. 1.2 juta (per 
orang/bulan). 



pEmbangunan naSIonal & kEaDIlan SoSIal
oDibawah aspiring middle class masih ada sekitar 62 juta (25%) orang yang 

dianggap masuk kategori vulnerable, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran
antara Rp. 354,000 s/d Rp. 532,000 (per orang/bulan);

oJadi secara keseluruhan masih ada sekitar 177 juta (70%) orang di Indonesia yang 
walaupun sudah berada diatas garis kemiskinan tetapi belum benar-benar

memiliki keamanan ekonomi, dan setiap saat bisa kembali berada dibawah garis
kemiskinan;

oKelompok middle class (pengeluaran antara Rp. 1.2 juta s/d Rp. 6.0 juta per 
orang/bulan) menurut studi yang sama diatas dewasa ini masih berkisar sekitar

20% penduduk (52 juta).

Ketimpangan pendapatan:
oMenurut World Bank (2016), hanya 10% dari penduduk mengontrol 77% dari
kekayaan negara. Lebih buruk lagi, 1% penduduk terkaya memiliki setengah dari

seluruh kekayaan negara yang ada.



pEmbangunan naSIonal & kEaDIlan SoSIal
oHal ini terjadi meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% selama

satu dekade terakhir. Persoalannya adalah pertumbuhan yang terjadi selama ini hanya
menguntungkan 20% orang terkaya dan meninggalkan 80% dari seluruh populasi.

o Senada dengan Bank Dunia, OXFAM (2017), sebuah lembaga swadaya masyarakat
internasional, menyatakan bahwa kekayaan 4 bilionaire terkaya Indonesia melebihi

kekayaan 40% penduduk terbawah (the bottom 40% of the population), sekitar 100 juta
orang.

oKekayaan 40% penduduk terbawah hanyalah sekitar 1.4%. Dalam satu hari, penghasilan
satu orang terkaya di Indonesia dari bunga dapat mempunyai penghasilan lebih dari

1000x pengeluaran untuk kebutuhan dasar dalam satu tahun untuk “the bottom 10% of 
the population.” Uang yang dihasilkan setiap tahun dari kekayaannya sendiri akan cukup

untuk mengentaskan lebih dari 20 juta orang Indonesia dari “extreme poverty”, yang 
otomatis akan menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. 

oOXFAM melihat bahwa ketimpangan pendapatan yang meningkat antara yang kaya dan
yang selebihnya tidak hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial ke depannya, tetapi

juga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
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 Akses ke pendidikan:

oKesamaan akses ke pendidikan yang berkualitas juga masih menjadi “concern” 
(OXFAM, 2017). Peningkatan investasi pemerintah dibidang pendidikan telah

mendorong pendaftaran di pendidikan primer yang hampir universal. Tetapi, hanya
55% anak-anak dari keluarga miskin terdaftar di pendidikan sekunder;

oMacam-macam keahlian yang perlu didapatkan baik dari institusi pendidikan formal 
dan informal juga jauh dari optimal, yang membuat sulit untuk anak-anak muda

untuk mendapatkan pekerjaan (OXFAM, 2017);  
oBerdasarkan studi World Bank (2016), sekolah-sekolah di pedesaan dan yang berada

di Indonesia bagian Timur mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk memiliki
guru-guru yang memilik training yang cukup ataupun fasilitas yang cukup, juga 

persoalan dengan tingkat absensi guru dibeberapa tempat. 
oBahkan kalaupun anak-anak dari keluarga miskin tetap kesekolah, disparitas dalam

kualitas pendidikan bertahan, sehingga nilai dari mendapatkan pendidikan yang 
lengkap adalah kurang dibandingkan dengan anak-anak yang lebih mampu. Hal ini

berakibat negative terhadap hasil pembelajaran pelajar-pelajar yang kurang mampu
dan dari daerah pedesaan. hasil pembelajaran pelajar.
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o Pada gilirannya, kualitas pendidikan yang rendah bagi anak-anak Indonesia yang 

tidak mampu berdampak terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. 74% 
dari anak-anak Indonesia usia 15 tahun bahkan tidak mencapai Level 2 (score 

420) dalam tes matematika dan ilmu pengetahuan dari Programme for 
International Student Assessment (PISA), berada diposisi lima terbawah dari 82 

negara. Jauh dibawah Singapore, Vietnam, dan Malaysia (World Bank, 2016);
oDalam tes terakhir ditahun 2018, rangking Indonesia juga tidak membaik dan

jauh dibawah Singapore, Malaysia, Brunei, dan Thailand (Lindsey and Mann, 
2020);

oSkor dari tes yang lain yakni Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies (PIAAC) juga memprihatinkan (Lindsey and Mann, 2020). 

Seorang warga Jakarta dewasa (umur 25-65) dengan pendidikan tertier memiliki
kapasitas literasi yang lebih rendah dibanding umumnya dewasa yang berada
dinegara-negara anggota OECD dengan pendidikan lebih rendah dari sekolah
sekunder. Sekitar 32% warga Jakarta mempunyai skor dibawah level 1 (level 

terendah) dalam hal literasi, bandingkan dengan dewasa OECD yang hanya 4.5%. 
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Akses ke kesehatan:

oBerdasarkan studi World Bank (2016), anak-anak dari keluarga miskin tidak menerima
nutrisi yang selama masa pengembangan mereka, mulai dari ketika mereka dikandungan

sampai dengan usia dua tahun. Dampak-nya, anak-anak ini mengalami “stunting”. 
Persoalan “stunting” diIndonesia cukup tinggi (37%) melebih banyak negara di Asia 

Tenggara seperti Myanmar (35%), Filipina (33%), Vietnam (23%), Malaysia (17.5%), dan
Thailand (16%); 

o Tingkat kematian Ibu dalam proses kelahiran (maternal mortality ratio) juga cukup tinggi, 
mencapai 177 untuk setiap 100,000 kelahiran (Lindsey & Mann, 2020), bandingkan
dengan rata-rata negara maju (OECD) yang hanya berjumlah 14.  Jumlah ini bahkan

melebihi Timor Leste yang berjumlah 142. Jumlah kematian bayi (infant mortality rate) 
untuk setiap 1000 kelahiran mencapai 21, jauh lebih tinggi dari Thailand (8) dan

Malaysia (7);
oBerdasarkan studi OXFAM (2017), pengeluaran untuk kesehatan hanya sekitar 1% dari
GDP, yang adalah sangat rendah berdasarkan standard regional, sebagai contoh Vietnam 

mengeluarkan 1.6% dari GDP sedangkan Thailand 2.1%. Jauh dibawah Brazil (9.7%) 
sebagai negara berkembang yang sama-sama anggota G-20. 



tantangan a nEw normal Dalam
pErwujuDan kEaDIlan SoSIal

 Dari diskusi sebelumnya, terlihat bahwa dalam kondisi an old normal pun Indonesia 
masih memiliki tantangan yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial, tentu dengan
kondisi pelemahan ekonomi sebagai dampak covid-19, tantangan perwujudan keadilan
sosial akan menjadi lebih besar lagi dalam sebuah kondisi yang disebut a new normal;

 Sebagian besar masyarakat yang masuk kategori vulnerable dan aspiring middle class 
adalah kelompok masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah (WFH), jika tidak

disiasati dengan baik a New Normal akan berdampak besar terhadap kesejahteraan
kategori masyarakat yang dianggap sebagai kelompok menengah ke bawah;

 Online learning juga mempunyai tantangan tersendiri bagi para pelajar yang bukan
berasal dari keluarga mampu, karena online learning akan mensyaratkan akses ke

internet baik melalui smartphone, personal computers, maupun laptop yang kesemuanya
ini akan membutuhkan biaya tersediri.



tantangan a nEw normal Dalam
pErwujuDan kEaDIlan SoSIal

Terkait persoalan online learning diatas, menurut UNDP (2020), ada
kemungkinan terjadi peningkatan drop-out sekolah dari pelajar yang tidak

mampu;
A new normal juga akan berdampak negative terhadap kelompok-

kelompok difabel,  dan tanpa kebijakan khusus untuk mengjangkau
kelompok-kelompok marginal, prinsip “no one left behind” yang 

merupakan inti dari agenda Sustainable Development Goals akan sulit
untuk dicapai;

Perlu diingat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat di Indonesia yang 
belum memiliki akses ke internet adalah masih berkisar antara 96 juta dan

120 juta, dimana kelompok ini adalah yang tidak bisa melakukan
pekerjaan dari rumah (WFH) (APJII, 2020; Statista, 2019).



tantangan a nEw normal Dalam
pErwujuDan kEaDIlan SoSIal

 Estimasi dari satu riset institute (Suryahadi dkk, 2020) 
memperkirakan bahwa kemiskinan akan meningkat menjadi antara

9.7% dan 12.4% sampai dengan akhir 2020, yang berarti peningkatan
antara 1.2 juta s/d 8.5 juta orang yang akan kembali masuk ke level 

bawah garis kemiskinan;
 World Bank (2020) melihat bahwa tantangan terhadap isu-isu

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan semakin besar, 
khususnya yang berdampak terhadap para pekerja informal di bidang

ritel dan grosir, transportasi, akomodasi, dan restaurant;
Disamping itu, World Bank juga melihat bahwa tantangan utama dari

pemerintah adalah untuk menjangkau kelompok diatas 40% terbawah
yang selama ini tidak terdaftar dalam program bantuan sosial.



tantangan a nEw normal Dalam
pErwujuDan kEaDIlan SoSIal

UNDP (2020) melihat bahwa dampak pandemik adalah test terbesar dari
tatanan ekonomi Indonesia dan sistim kesejateraan sosial sejak krisis

ekonomi 1998; 
Meskipun krisis 1998-2000 berdampak terhadap penurunan ekonomi dan

peningkatan kemiskinan, level dari inequlity justru menurun. Hal ini karena
krisis berdampak terhadap seluruh level ekonomi (the poor and vulnerable 

as well as the business-owners among the upper middle classes);
Tetapi, saat ini kemungkinan level dari inequality justru akan meingkat, 
mengingat COVID-19 bukanlah sekedar krisis kesehatan biasa, tetapi juga 

sebuah krisis ekonomi yang mempunyai dampak sosial yang luas. 
Pembatasan sosial berskala besar telah berdampak terhadap para pekerja

informal yang mendominasi ekonomi Indonesia.  



tantangan a nEw normal Dalam
pErwujuDan kEaDIlan SoSIal

 Akses kepada sektor kesehatan telah berdampak, khususnya didaerah-
daerah tertinggal yang tidak mempunyai akses ke Alat Pelindung Diri

(APD) dan ventilator. Terlebih lagi dengan sistim kesehatan yang sekarang
lebih terfokus untuk perawatan kasus positif Covid-19 , individu-individu
yang memiliki penyakit lain, termasuk orang-orang tua yang memerlukan

perawatan, akan mengalami kesulitan yang lebih untuk mengakses
fasilitas kesehatan dan pengobatan;

 Hal yang sama juga akan berlaku terhadap vaksinasi kepada anak-anak, 
mengingat pusat-pusat kesehatan juga sempat ditutup, mengurangi

distribusi vaksin dan menyebabkan vaksin yang “overstocked” 
berdasarkan pemonitoran dari UNDP's Electronic Immunization and 

Logistics Monitoring System (SMILE).



pEnutup

 Pembangunan nasional selama ini belum mempunyai dampak yang optimal 
dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 Persoalan akan semakin berat sehubungan persoalan covid-19 pandemik dan
apa yang disebut dengan kondisi a new normal yang akan dimasuki;

 Keadilan sosial merupakan hal yang integral dalam konsep ekonomi Syariah;
 Menjadikan ekonomi Syariah sebagai bagian integral dari paradigma
pembangunan nasional menuntut perbaikan dibanyak bidang mulai dari

birokrasi, aturan hukum, penciptaan iklim yang kondusif untuk bisnis hingga
penciptaan kebijakan yang memihak bagi kelompok yang tertinggal selama ini;
Program Pemulihan Ekonomi Indonesia dengan biaya Rp. 672 triliun adalah
menggunakan dana publik yang dalam perspektif ekonomi Syariah adalah perlu

diimplementasikan secara tepat sasaran dan tidak justru menciptakan
ketimpangan yang lebih parah lagi. 



TERIMA KASIH !


