
Spiritualitas dalam Pendidikan Ekonomi1

RULLY INDRAWAN

TANTANGAN besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di abad ini adalah, mengubah

faktor manusia dari posisi beban (liabilities) menjadi kekayaan (assets). Sehingga

pengembangan mutu sumberdaya manusia menjadi garapan penting dalam

pembangunan nasional. Bangsa dengan sumberdaya manusia yang unggul memiliki

potensi untuk memainkan peran penting dalam kancah persaingan penguasaan faktor-

faktor produksi.

Selain kebutuhan praktis seperti yang dikemukakan di atas, bangsa Indonesia sebagai

masyarakat religius meyakini sedalam-dalamnya bahwa, manusia pada hakikatnya

adalah khalifah di muka bumi (QS: 2:30). Posisi tersebut memberi dampak nyata pada

keyakinan bahwa, perhatian terhadap harkat dan martabat manusia menjadi proses

sekaligus tujuan kegiatan perubahan yang dilakukan baik secara terstruktur maupun

tanpa struktur. Dalam skala makro perubahan itu mengisyaratkan pentingnya

revitalisasi peran sumberdaya manusia untuk memperkuat daya saing bangsa, dengan

diandasi oleh akal budi yang baik. Peran tersebut perlu diwujudkan ke dalam tiga

kemampuan yang harus dikuasai, yakni: (a) penguasaan dan pengembangan iptek

untuk kepentingan pembangunan ekonomi (b) penciptaan kelembagaan yang efisien,

(c) ketangguhan ekonomi yang didasari oleh kearifan, kemanusiaan, keimanan dan

ketaqwaan. Sedang dalam skala mikro, perubahan paradigma usaha mengandung

implikasi pada perubahan paradigma organisasi dan manajemen usaha, baik pada

struktur, strategi, maupun kulturnya. Perubahan tersebut menuntut cara pandang yang

berbeda terhadap kedudukan dan peran sumberdaya manusia. Cara pandang baru

memposisikan sumberdaya manusia lebih strategis dan vital ketimbang cara pandang

lama. Implikasi dari pada itu, pemberdayaan (empowement) dan pelibatan

(imvolvement) sumberdaya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha

mutlak dilakukan pada semua proses penanganan perusahaan secara menyeluruh.

Berbagai literatur ilmu ekonomi yang saat ini didominasi oleh pemikiran "barat",

menempatkan mekanisme pasar sebagai satu-satunya kekuatan yang mengatur

interaksi ekonomi. Dampak dari pada itu adalah semakin lama ekonomi tidak lagi

menjadi instrumen kehidupan yang membawa manusia secara bersama-sama kepada

kehidupan yang lebih baik dan harmonis, namun membawa pada iklim persaingan yang

bernuansa peperangan atau konflik. Ekonomi senyatanya dipersiapkan untuk

menghantarkan manusia mencapai keadilan dan kemakmuran dunia dan akhirat dan

menuju hasanah (QS. 2: 201). Namun apa yang terjadi, praktik ekonomi malahan

menghantarkan manusia pada keadaan susah, resah, dan cenderung merusak (QS.

57:20).

Menurut Herman (1999) keadaan itu terjadi karena pemikiran Barat mengabdi kepada

kepentingan pribadi (self interest), yang dipandu oleh keserakahan melalui mekanisme,
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nilai tambah yang tak terhingga, bukan mencari keridloan Allah SWT. Filsafat

positivisme yang menjadi landasan pemikiran ekonomi Barat, dibangun oleh nafas

amarah terhadap evilness of human nature (QS. 12:53). Penetapan dasar filsafat seperti

yang menyebabkan munculnya keresahan itu, dan mendorong manusia hidup dalam

keadaan konflik. Semangat konflik itu menyebabkan manusia menjadi cenderung

bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya (profit maximum principle).

Dalam kondisi seperti itu dirasakan benar perlunya sistem ekonomi yang memiliki

kekuatan spiritual yang tangguh. Spiritualitas didasari oleh prinsip yang

mengedepankan nilai-nilai ukhuwah yang akan mampu memberi keharmonisan,

ketenangan, dan keseimbangan. Kapitalisme hampir menjadi pemain tunggal dalam

kancah pembangunan ekonomi di berbagai negara. Kecenderungan itu tak terkecuali

berlaku juga di Indonesia, sangat mudah dikenali dengan melihat bahan ajar dan buku

yang menjadi literatur ekonomi sejak orang belajar ekonomi di sekolah menengah

sampai perguruan tinggi yang dipenuhi oleh berbagai teori yang memiliki karakteristik

aliran ini. Fakta tadi menunjukkan hal yang ironis dengan komitmen ekonomi kita yang

dituangkan dalam pasal 33 ayat UUD 1945, yang justru arahnya pada sosialisme etis.

Namun lebih ironis lagi bila diamati dalam praktik, perilaku ekonomi yang berkembang

malahan cenderung distortif, malahan dari kapitalisme modern sekalipun.

Menurut hemat saya ada beberapa ciri menonjol yang harus muncul dalam ekonomi

yang didasari oleh etika Islam (akhlaqul mahmudah), yakni tolong menolong (at-

ta'awun), adil (al-adl), hemat (al-iqtishad), dan kuat (al-quwwah).

Pertama, tolong menolong (at-ta'awun). Semangat ukhuwah merupakan prasyarat

terbentuknya masyarkaat kesatuan yang mampu menciptakan kehidupan bersama

dalam suasana saling tolong menolong (dalam kebajikan) sebagaimana diisyaratkan

dalam QS Al Maidah: 2. Tolong menolong (at-ta'awun) hendaknya dilandasi oleh sifat

kasih sayang (ar-rahmah) bukan semata belas kasihan (charity). Sifat kasih sayang ini

adalah fitrah yang diberikan Allah kepada setiap mahluk, termasuk manusia. Setiap

mu'min wajib hukumnya mengasihi mu'min yang lainnya, Allah tidak akan

berbelaskasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya (Hadis nabi yang

diriwayatkan oleh HR Bukhari, dan HR Thabrani).

Fakta adanya keterbatasan sumber daya dan ketidakseimbangan dalam kepemilikan

sumberdaya, merupakan alasan adanya jurang kehidupan ekonomi yang berbeda satu

sama lain. Seyogyanya fakta tersebut dapat menjadi pemicu munculnya sifat at-ta'awun.

Kesadaran untuk mengurangi penguasaan-penguasaan terhadap sumber daya yang

ada, dan disertai dengan realokasi penggunaan sumber daya, merupakan langkah tepat

untuk menghindari kesenjangan sosial. Re-alokasi yang dimaksud seperti itu tidak

dapat diwujudkan dalam kerangka kerja sistem sekuler yang bebas nilai dan

berpandangan duniawi semata, sekalipun diikuti dengan intervensi pemerintah untuk

mewujudkannya. Peran at-ta'awun bukan terbatas pada penguasaan sumber daya

tetapi juga menyentuh pengelolaannya. Praktik perusahaan, atau penggunaan sumber



daya secara destruktip, seperti strategi membakar atau membuang suatu barang agar

harganya naik; atau kerakusan lembaga keuangan dalam menetapkan harga uang yang

melewati batas-batas kemanusiaan. Contoh itu merupakan praktik-praktik ekonomi

yang harus dihindari karena berseberangan dengan rasa keadilan masyarakat dan

kemaslahatan sumber daya itu sendiri. Dengan demikian pada dasarnya prinsip At-

ta'awun adalah upaya memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang diciptakan

oleh kekayaan, kekuasaan, misal berbagai lembaga finansial dalam alokasi dan

distribusi sumber-sumber daya.

Kedua, Adil (al-adl). Kekayaan dan nilai tambah ekonomi semata ditujukan untuk

mengabdi kepada Allah SWT, sehingga sangatlah tidak tepat bila proses ekonomi itu

mengabadikan rasa keadilan bagi manusia lainnya (Q.S 16 an-Nahl: 90 dan QS 5 al-

Maidah: 80). Keadilan membawa pada ketenangan, ketenangan itu mendorong manusia

hidup dalam keadaan harmoni, karena diyakini semua mu'min adalah saudara. Namun

adil (al-adl) dan prinsip persaudaraan (ukhuwah) yang dimaksud, tidak memiliki

konotasi "sama rata dan sama rasa", karena dalam setiap diri manusia harus tetap

ditanamkan kesadaran untuk meraih yang terbaik (fastabiqu al-khairati) dibanding

yang lain. Persaingan tetap dibutuhkan dengan diarahkan pada "competition for

achievement" atau berlomba-loma dalam kebaikan. Pada dasarnya persaingan, dalam

konteks fastabiqu al-khairati, memunculkan prinsip win-win solution. Yang kuat menjadi

inspirasi bagi kelompok lain untuk mengikutinya. Pemenang tidak harus mengorbankan

pihak lain, dan yang kalah tidak harus merasa menjadi korban. Dengan pemikian

konsep al-dl lekat dengan keseimbangan.

Ketiga, hemat (al-iqtishad) yang dalam praktik bisnis modern diidentikan dengan

efisiensi, mengandung makna penggunaan sumberdaya secara wajar, sebagaimana

digariskan dalam QS 25 al-Furqan: 67 yang melarang bersifat boros maupun kikir.

Islam melarang bermewah-mewah (Al-Isro: 16), berlebih-lebihan (Al-An;am: 141),

mubadzir (Al Isro: 26-27), dan Islam pun melarang berbuat kikir (QS 92 al-Lail: 8-10).

Hemat merupakan pula bentuk perpaduan dari pengakuan terhadap kebebasan

manusia bertindak (fastabiqu al-khairati) dengan saling berempati satu sama lain dan

berkonotasi tolong menolong (at-ta'awun). Menurut Islam belanja atas harta kita yang

benar adalah, bila kemasalahatan dari akibat belanja tersebut dapat dirasakan oleh

masyarakat banyak, misalnya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

pengangguran.

Keempat, Kuat (al-quwwah). Islam menganjurkan bagi setiap mu'min senantiasa dalam

keadaan kuat fisik, jiwa, semangat, pikiran, ataupun harta. Kekuatan sebagai fadillah

(keutamaan) dapat dipahami dari berbagai dalil al-Qur'an antara lain QS 3 Ali Imran:

139; ataupun hadis Nabi. Menurut Islam manusia tidak diikat oleh takdir dalam arti

harfiah, setelah diberi kecakapan untuk memilih ia diberi kebebasan untuk mengambil

pilihannya. Seperti yang tersirat dalam kandungan Al-Qur'an sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah

diri mereka sendiri (Ar-Rad: 11). Dalam skala mikro, saya melihat relevansi spiritualitas



bisnis pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Saya tidak berpretensi

pada usaha besar tidak membutuhkan kekuatan spiritual, namun dilihat dari

keterlibatan manusia dalam sektor UKM ini, serta potensi yang dimilikinya, maka fokus

kajian lebih diarahkan pada sektor ini. UKM di Indonesia dewasa ini dirasakan semakin

penting mengingat pada pembangunan 25 tahun mendatang kemampuan sektor

pertanian sangat terbatas dalam menyerap tambahan tenaga kerja yang ada, yakni

sekitar 2,3 juta orang setahun. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor jasa dan industri

besar juga masih terbatas.

Hasil penelitian yang saya lakukan pada kelompok UKM di Jawa Barat dan Banten,

menunjukkan vitalitas bisnis kelompok ini sangat tergantung pada pola interaksi antara

interelasi manusia yang terlibat dalam bisnis ini, yakni: pemilik, pekerja, dan pelanggan.

Penerapan spiritualits bisnis tidak jauh dari penerapan interaksi pada ketiga

komponen itu. Dengan melihat hasil penelitian itu, saya beranggapan bahwa

spiritulaitas bisnis dapat diwujudkan dengan penciptaan suasana kerja usaha yang

harmonis, adalah melalui cara:

Pertama, pembentukan pada tahap pertama dapat dilakukan dengan pembentukan

budaya usaha yang bernuansa spiritual. Poras and Collin dalam bukunya yang terkenal

"Built to Last" menyebutkan perusahaan-perusahaan yang berumur puluhan tahun dan

sampai saat ini menjadi market leader penuh nuansa spiritual di dalam visi, misi,

maupun core value. Kemudian sepanjang pengamatan saya, daerah di sekitar kita yang

mampu mengembangkan ekonomi rakyat (pribumi) adalah daerah yang justru

lingkungannya lekat dengan kehidupan agama yang kuat, untuk contoh: Cisaat

(Sukabumi), Singaparna (Tasikmalaya), Panjalu (Ciamis), dan Cigondewah (Kota

Bandung).

Kedua, mengembangkan budaya usaha yang bernuansa spiritual tersebut dalam

interelasi elemen strategis usaha. Interaksi dan interelasi pemilik dan pekerja harus

mampu melahirkan nuansa kepuasan kerja, pelibatan dan pemberdayaan (al-ishlah),

dukungan, amanah, dan produktivitas. Sedang interelasi dan interaksi pemilik dan

pelanggan harus mampu melahirkan nuansa pelayanan, pengendalian produk, dan

menempati janji (al-wafa). Sedang interelasi dan interaksi pekerja dan

pelanggan harus mampu melahirkan nuansa kinerja pelayanan, kepuasan pelanggan

(arrahman), dan jujur. Kata kunci dari interelasi dan interaksi elemen strategis itu

adalah keadilan, kesetaraan, dan kepuasan.

Implikasi pada Pendidikan Ekonomi

Kesimpulan paparan di atas, manusia dengan karakteristik berahlak mulya dalam

konteks makro dan mikro ekonomi, adalah bila pendidikan yang dikembangkan mampu

membentuk pribadi-pribadi yang amanah, cermat ulet, adil, motivasi, berprestasi tinggi,

menghargai waktu, hemat, berorientasi pada kualitas, disiplin, jujur, demokratis,

kesediaan, untuk berbagi, istiqomah, dan cerdas (smart). Bila itu kita sepakati, maka

titik tekan pendidikan bukan pada transfer of knowledge, karena peningkatan



kemampuan tersebut tidak mungkin dicapai manakala "spiritualitas" didekati sebagai

"pengajaran" (learning), karena seyogianya proses pembentukan kekuatan spiritualitas

ekonomi dan bisnis, hanya dapat dilakukan melalui proses "pendidikan" (education/al-

tarbiyyah).

Bentuk pendidikan seperti apa yang relevan dengan upaya pembentukan spiritualitas

ekonomis dan binsis? Saya tidak begitu setuju bila jawaban atas pertanyaan itu

berbentuk penunjukkan suatu mata pelajaran tertentu, misalnya agama,

kewirausahaan, atau ekonomi koperasi. Ketidaksetujuan saya didasari oleh dua hal.

Pertama, lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan bidang

pendidikan, bukan semata untuk menyajikan pengetahuan tetapi lebih diarahkan

sebagai jembatan yang mampu mengembangkan karakteristik kepribadian manusia

Indonesia. Kemampuan berpikir lebih diutamakan ketimbang pengetahuan teknis.

Kedua, pendidikan spiritualitas ekonomi dan bisnis bukan semata wadah namun lebih

bersifat pada isi (content). Penanaman spiritualitas ekonomi dan bisnis secara lebih

komprehensif memang potensial melalui ketiga pengajaran yang telah disebut di atas,

namun masalahnya isi ajar selain tidak menunjang pencapaian tujuan belajar, juga

secara idielogis masih perlu diperdebatkan. Untuk yang terakhir itu, khususnya saya

fokuskan pada pengajaran ekonomi koperasi.

Sependapat dengan Herman Soewardi (1995) yang menyatakan telah terjadi proses

melapuk (degenarated) dalam memahami konsep koperasi. Koperasi lebih diarahkan

dalam skala mikro, yakni memperoleh keunggulan economic scale ketimbang sebagai

instrument kesejahteraan manusia (anggota). Hal ini dipacu oleh proses kontaminasi

berpikir model sistem kapitalis yang merubah cooperative menjadi cooperation.

Dalam konteks pendidikan spiritualitas, pendidikan ekonomi perlu ditandai dengan

kemampuan melakukan hubungan timbal balik secara sehat, antara peserta didik

dengan lingkungan besar di luar dirinya, yaitu "Tuhan Yang Maha Kuasa", di samping

kemampuannya berhubungan timbal balik secara sehat dengan dirinya sendiri dan

orang lain. Landasan utama dari proses pendidikan ini adalah kualitas keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari proses tersebut diharapkan muncul

perilaku yang didasari oleh timbangan-timbangan spiritual yang berakar pada nilai-nilai

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada tingkatan ini akan

tercemin nilai-nilai moralitas normatif-religius.

Dalam menghadapi berbagai situasi (terutama situasi krisis) orang yang dilandasi oleh

kecerdasan spiritual, akan mampu mengendalikan dirinya dan menjaga keseimbangan

dengan lingkungan atas dasar keyakinan spiritual yang kuat terhadap kuasa Allah SWT.

Semua pikiran, sikap dan tindakan mencerminkan kondisi kepribadian yang sehat,

sehingga memberikan makna yang sangat luas bagi dirinya dan umat di sekitarnya.

Semoga.***


