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ABSTRAK- Ekonomi Dualisme merupakan sistem ekonomi yang merujuk 

kepada dua sistem yang berlainan namun sama-sama kuat. Sistem tersebut 

adalah sistem  perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan. 

Dualisme adalah dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat 

superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada 

ruang dan waktu yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dimana peneliti berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 

menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau dalam latar ilmiah. 

Hasil penelitian ini mengintegrasikan dua keadaan yang berbeda ini tentunya 

akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak 

langsung menganut sistem dualisme ekonomi. 

Kata kunci: Dualisme, Sistem ekonomi, dan Ekonomi 
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PENDAHULUAN 

Mengatur perekonomian suatu negara diperlukan sebuah sistem. Sistem yang 

dipilih harus mampu menjiwai kehendak dan keinginan dari kebanyakan 

masyarakat dalam negara tersebut, karena sebuah sistem tidak mungkin 

berjalan dengan baik bila tidak ada kebutuhan dari masyarakat sendiri 

terhadap berdirinya sistem tersebut. Artinya kesejahteraan social yang lebih 

diutamakan. Maksud seperti ini terdapat pula salam sistem yang dinamakan 

kapitalisme. Meski prinsip kebebasan individu yang sangat diutamakan di 

dalam kapitalisme namun tujuan akhirnya, seperti yang di kemukakan oleh 

Adam Smith (pelopor dari kapitalisme), adalah untuk mencapai efisiensi 

perkonomian yang akan membawa kepada kemakmuran dan keseja hteraan 

bagi rakyat secara keseluruhan. Jika pada akhirnya tujuan awal tersebut tidak 

tercapai,, kesejahteraan sosial tidak kunjung bisa diwujudkan, itu 

permasalahan yang berbeda. Sistem sosialisme pun yang memang belum 

pernah diwujudkan secara murni seperti halnya kapitalisme, belum bisa pula 

benar-benar memeberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat 

(Arif, 1999). 

Salah satu upaya untuk menciptakan kemakmuran dalam suatu pemerintahan 

Negara maka diperlukan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi berfungsi 

memanajemeni barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kemakmuran 

dalam masyarakat, khususnya dalam kebutuhan primer (Putra, 2019). Dasar 

negara Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan 

adalah Ekonomi kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi 

kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan 

Sistem Ekonomi kapitalis, sehingga saat ini yang terjadi adalah dualisme 

ekonomi. Di desa-desa (pedalaman) dan di sebagian masyarakat kota yang 

masih menganut kolektivisme banyak dijumpai tradisi yang memunculkan 

sistem ekonomi tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi 

yang dominan. 

Namun, hampir semua Negara menghadapi sistem dualisme ini, terutama 

pada Negara-negara berkembang. Jika di perhatikan di kota-kota atau di 

dekatnya, perekonomian sudah bersifat industry dan uang digunakan secara 

luas. Sedangkan di luar kota yaitu di desa-desa, perekonomian masih tingakat 

rendah (subsistem). Lagi pula di beberapa Negara terdapat daerah kantong 

bagi industri asing (foreign enclave industry) yang dapat menciptakan 

triplismedi daerah itu.  Sebelum kita melihat lebih jauh apa yang menjadi 
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permasalahan ekonomi Indonesia yang berhubungan dengan dualismenya, 

kita perlu mengerti lebih dahulu apa pengertian dualisme tersebut. 

Memiliki dua sektor berlainan dalam perekonomian tidaklah mudah pasti 

memiliki perbedaan, baik dari segi aturan, pola permintaannya  maupun dari 

segi praktik pelaksanaannya sendiri. Kita bisa perhatikan sebuah ekonomi 

yang terdiri dari dua bagian. Dimana interaksi di dalam sebuah ekonomi 

dengan dua sektor itu rumit, meskipun tanpa pemisahan lebih jauh. 

Pembagian antara kedua bagian itu ditandai dengan sejumlah cara, yang 

masing-masing mempunyai keuntungan, disamping kemungkinan yang juga 

dapat menyebabkan timbulnya kesalahan. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui lebih jauh mengenai sistem-sistem ekonomi dualisme. 

METODELOGI 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis 

kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang 

atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu 

melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami 

merupakan esensi dari penelitian kualitatif (Sudaryono, 2018).  

Memahami membutuhkan syarat-syarat khusus yang mendukung. Pertama, 

seorang peneliti harus mampu melebur menjadi satu dengan subjek atau 

kelompok subjek yang diteliti dan hal tersebut memerlukan suatu 

keterampilan tertentu, seperti keterampilan berkominikasi, keterampilan 

membangun relasi, dan masih banyak lagi keterampilan yang berkaitan 

dengan berhubungan dan membina hubungan dengan orang lain. Kedua, 

seorang peneliti harus mampu berpijak di dua tempat, yaitu kapan ia berfungsi 

sebagai peneliti dan kapan ia harus berfungsi sebagai bagian dari subjek dan 

lingkungan alaminya. Ketiga, kekuatan dari peneliti kualitatif terletak pada 

pemaparan yang sempurna dan menarik pembaca untuk seakan-akan turut 

serta dalam cerita yang ditulisnya tersebut. Seorang peneliti kualitatif harus 

mampu memberikan ruh dalam tulisannya, sehingga tulisan tersebut seakan 

hidup dipikiran pembacanya. Kemampuan  menulis tersebut merupakan hal 

yang perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif (Sudaryono. 2018). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekonomi Dualisme merupakan sistem ekonomi yang merujuk kepada dua 

sistem yang berlainan namun sama kuat. Sistem tersebut adalah 

perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan. Jadi, dualisme adalah 

dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan 

lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang 

sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentunya akan memiliki 

pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut 

sistem dualisme ekonomi ini (Dumairy, 1996). 

Mengacu pada pengertian tersebut, kiranya tidak sulit mengamati bekerjanya 

dualisme ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia saat ini. Dualisme 

ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai akibat perbedaan taraf 

pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai perbedaan konsep nilai 

(falsafah), ideologi, dan sosial-budaya, yang mempengaruhi bekerjanya 

sistem ekonomi (Hamid, 2005). 

Dalam struktur ekonomi nasional pun perbedaan (konfigurasi) antara pelaku 

ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. 

Masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, yang memunculkan 

perbedaan sistem ekonomi yang terbentuk. Derajat hubungan 

(ketergantungan) antara kedua sistem (pelaku) umumnya terjadi dalam pola 

yang tidak seimbang. Dalam hal ini, sistem (pelaku) ekonomi superior 

(dominan) cenderung mensubordinasi sistem (pelaku) ekonomi inferior 

karena kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai 

pelaku ekonomi di sektor modern tersebut. (Hamid, 2005). 

Teori dualisme ekonomi dalam konteks Indonesia saat ini membantu untuk 

menganalisis dialektik hubungan ekonomi antarpelaku ekonomi. Dalam 

perkembangannya, antara dua keadaan yang kontras tersebut tidak lagi dapat 

berdampingan secara sejajar, melainkan satu sistem tersubordinasi oleh sistem 

yang dominan. Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. 

(Hamid, 2005). 

Dari waktu ke waktu, sejalan dengan selalu meningkatnya jumlah penduduk 

perkotaan serta meningkatnya tuntutan kebutuhan dalam aspek–aspek politik, 

ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi telah mengakibatkan    meningkatnya 

kegiatan penduduk perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan 
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maupun kegiatan penduduk perkotaan mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan ruang kekotaan yang besar. Oleh karena ketersediaan ruang di 

dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk 

tempat tinggal dan kedudukan fungsi– fungsi selalu akan mengambil ruang di 

daerah pinggiran kota (Ariyanto, 2017). 

Giyarsih (2001) menyebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh 

perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi 

kekotaan ke daerah pinggiran kota yang disebut dengan proses perembetan 

kenampakan fisik kekotaan ke arah luar. Hal tersebut mengakibatkan semakin 

tersebarnya penduduk ke arah pinggiran sehingga mengakibatkan 

pembangunan perumahan dan fasilitas-fasilitas penunjang seperti fasilitas 

perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan dan fasilitas penunjang 

lainnya di kota-kota besar banyak dilakukan di pinggiran kota atau wilayah 

pengembangan kota.  

Berbagai bentuk pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan pada saat 

ini, terutama bertambahnya pembangunan secara fisik seringkali berkaitan 

dengan masalah keterbatasan lahan. Hal inilah menjadi penyebab terjadinya 

dinamika penggunaan lahan dari lahan kosong menjadi lahan terbangun atau 

perubahan fungsi lahan. Terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah perkotaan 

seperti Kota Makassar dan adanya peningkatan kebutuhan akan lahan 

menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam penggunaan lahan yang 

akhirnya menyebabkan pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

Dualisme Ekonomi mempunyai 4 ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh 

Lincolin Arsyad (2010) yaitu sebagai berikut: 

1. Dua keadaan yang berbeda dimana sebagian bersifat superior dan lainya 

bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu 

yang sama. 

2. Keadaan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan   transisional. 

3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukan kecenderungan 

yang menurun,bahkan terus meningkat. 

4.  Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukan 

bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali 

atau bahkan tidak berpengaruh dalam mengangkat derajat unsur inferior. 
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Kekurangan dan Kelebihan Dualisme Ekonomi  

Adapun kekurangan dari dualisme ekonomi yaitu: a)   Pembangunan sektor 

publik yang tidak seragam. Dengan adanya dualisme ekonomi, terjadi 

ketimpangan dalam membangun sektor publik, karena pembangunan hanya 

terjadi pada daerah yang dihuni industri-industri besar. Sementara, untuk 

daerah-daerah yang tidak tersentuh pertumbuhan industri, terjadi 

keterlambatan  pembangunan   sektor publik. Dengan adanya pertumbuhan 

industri pada daerah-daerah tertentu menyebabkan pembangunan sektor 

publik seperti, infrastruktur jalan, rumahsakit, sekolah, dan sektor publik 

lainnya semakin cepat dan mengakibatkan jarak pembangunan terhadap 

daerah-daerah lain semakin besar. b)  Ketidakseimbangan pendapatan rakyat. 

c)  Kesejahteraan masyarakat tidak merata. Dengan pendapatan rakyat yang 

tidak seimbang, rakyak kesulitan memenuhi kesejahteraannya seperti 

sandang, pangan, serta papan. d) Memicu munculnya disintegrasi bangsa. 

Karena ekonomi dualisme mengakibatkan pengangguran. Adapun kelebihan 

dualisme ekonomi yaitu: Adanya   dualisme   ekonomi,   dapat   dilakukannya   

pengembangan   sumber   daya  efisien. 

Faktor-Faktor Penyebab Ekonomi Dualisme 

Ada   empat   faktor   yang   melatarbelakangi   atau   menjadi   penyebab   

lahirnya dualisme ekonomi, yaitu ( Jhingan, 2010): 1) Mempertahankan agar 

surplus  disektor  pertanian  tetap berada didalam negeri daripada dibawa 

keluar negeri seperti pada masa penjajahan; 2) Kebijakan untuk mengalihkan 

surplus pertanian kesektor industri (manufacturing), dan ekonomi seperti 

semula; 3) Adanya dari pola-pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

negara-negara Asia. Pertumbuhan penduduk yang cepat untuk Filipina, 

Taiwan, dan Korea Selatan (2-3% pertahun) berdampingan dengan miskinnya 

sumber-sumber alam. Ekspor hasil bumi dapat dikatakan kecil, dan tidak 

dapat mengimbangi angka pertumbuhan penduduk. Sementara pada daerah 

lainnya kita akan temukan tekanan pendudukyang rendah, tetapi cukup 

memiliki sumber-sumber alam, dan potensial untuk mengadakan ekspor hasil 

bumi. Malahan ekspor hasil bumi memainkan peranan penting dalam 

ekonomi nasional. Ini dapat kita temukan dinegara Thailand dan Malaysia; 4)  

Dinegara-negara sedang berkembang,  kebanyakan   dari   masyarakat   

tingkat pemilikan tanah kecil. Rasio antara manusia dan tanahnya dapat 

mencapai 1.000-1.500 orang perkilometer persegi dengan 80% lebih hidup 

didaerah pedesaan, danbekerja pada sektor pertanian tradional. Lemahnya 

perekonomian nasional.Perekonomian nasional dari negara yang memiliki 
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dualisme untuk pertumbuhanekonominya. Pada   sebagian besar negara 

sedang berkembang, biasanyatergantung kepada perdagangan luar negeri, 

bantuan luar negeri dan investasi-investasi asing. 

KESIMPULAN 

Ekonomi Dualisme merupakan sistem ekonomi yang merujuk kepada dua 

sistem yang berlainan namun sama-sama kuat. Sistem tersebut adalah sistem  

perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan. Jadi, dualisme adalah 

dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan 

lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang 

sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentunya akan memiliki 

pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut 

sistem dualisme ekonomi. 
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ABSTRAK- Budaya dalam perusahaan merupakan ciri khas yang dapat 

membedakan antar perusahaan. Dalam setiap organisasi memiliki faktor-

faktor tersendiri yang dapat mempengaruhi suatu budaya dalam perusahaan. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui budaya perusahaan dalam 

persepektif islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka 

sebagai metode pengumpulan data maka ditemukan bahwa konsep dasar dari 

ekonomi Islam yang dapat dijadikan landasan budaya organisasi yang Islami 

didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu tauhid (keimanan kepada 

Allah), khilafah (kepemimpinan), dan a’dalah (keadilan). Salah satu faktor 

penting dalam mengukur kerangka kerja antara karyawan dan organisasi 

adalah masalah kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan uang baik untuk 

mengelola dan mengarahkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai 

kerangka kerja yang lebih baik. 

Kata Kunci: Budaya Perusahaan, Organisasi Islam, Kepemimpinan 
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PENDAHULUAN 

Kebudayaan (culture) yang ada didalam perusahaan atau biasa disebut dengan 

istilah budaya organisasi merupakan ciri khas yang dimiliki perusahaan yang 

dapat membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya (Akbar, 

2013). Budaya perusahaan dapat dipandang sebagai seperangkat nilai, sikap, 

pola perilaku, ritual, kepercayaan, norma, harapan, asosiasi dan asumsi 

karyawan sebagai identitas utama dalam organisasi yang membantu dalam 

menentukan perilaku karyawan (Ramdhani dkk., 2017). Sebagian besar 

perusahaan modern menganggap budaya perusahaan sebagai instrumen 

strategis yang sangat kuat, memungkinkan mereka untuk memotivasi berbagai 

departemen perusahaan serta masing-masing anggotanya untuk mencapai 

tujuan perusahaan, untuk meningkatkan interaksi antara departemen dan 

untuk membuat setiap karyawan lebih aktif dan kreatif ketika bekerja di 

masalah perusahaan (Gaisina dkk., 2015). 

Pengaruh budaya kerja terhadap organisasi dapat dibedakan atas tiga aspek 

pengaruh, yaitu: (1) pengaruh mengarah (direction); (2) pengaruh merambat 

(pervasiveness); dan (3) pengaruh menguatkan (strength) (Badiasih, 2012). 

Budaya perusahaan mempengaruhi cara orang berperilaku dalam suatu 

organisasi. Oleh karena itu budaya perusahaan disamakan dengan kepribadian 

organisasi dimana dapat menggambarkan perilaku karyawan bahkan ketika 

mereka tidak diinstruksikan tentang apa yang harus dilakukan (Nongo & 

Ikyanyon, 2012).  

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam mempromosikan 

keberhasilan organisasi, dan ini hanya dapat dicapai dengan memastikan 

budaya yang sesuai dikembangkan atau dibentuk dalam organisasi yang cocok 

dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku manajer (Rasyid dkk., 2003). Budaya 

perusahaan bersifat meresap dan kuat karena mendorong atau menghambat 

perubahan dalam organisasi. Bagi karyawan, budaya perusahaan adalah 

perekat yang mengikat karyawan ke organisasi. Budaya perusahaan yang kuat 

memungkinkan karyawan memahami tujuan organisasi, dan ketika mereka 

bekerja menuju tujuan organisasi, tingkat komitmen mereka meningkat 

(Nongo & Ikyanyon 2012). Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai-nilai 

kunci, kepercayaan, dan norma-norma dalam suatu organisasi yang telah 

memberikan banyak dorongan bagi keberhasilan dan kinerja superior 

organisasi (Rasyid dkk., 2003). Budaya perusahaan memberikan pengaruh 

yang cukup besar pada perilaku organisasi, terutama di bidang efisiensi, 

efektivitas, dan komitmen. Ini berarti bahwa dengan mengembangkan budaya 
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perusahaan yang tepat, organisasi dapat mencapai kesuksesan (Roos & Eeden, 

2012). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka yang syarat 

akan permasalahan pada sumber sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, 

artikel, dan buku-buku referensi yang membahas topik yang terkait.  

PEMBAHASAN 

Budaya organisasi islami merupakan suatu sistem makna, nilai-nilai dan 

kepercayaan yang berdasarkan pada nilai islami yang dianut bersama dalam 

suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak serta membedakan 

dengan organisasi lain (Kusumawati, 2015). Spritualitas menjadi budaya 

organisasi yang dianggap mampu menyentuh sisi terdalam melalui 

pendekatan berbasis agama. Isu spiritual dalam organisasi di Indonesia mulai 

semarak terdengar sejak awal 1990-an. Dalam prektiknya spiritual akan 

mudah diaplikasikan apabila puncak memiliki gagasan komprehensif dan 

mampu mentransfer gagasan tersebut ke karyawan dan fungsi organisasi. Hal 

ini menjadi tantangan berat bagi pemimpin organisasi karena pemahaman 

spiritual setiap karyawan berbeda (Rahmat, 2016).  

Budaya organisasi Islam lebih tepat digambarkan dengan kenyataan di mana 

bentuk dan gaya budaya Muslim telah mengalami perubahan jika diambil dari 

kira faktor masa (Rahman, dkk., 2015). Islam mengakui keragaman dalam 

budaya, bahasa, makanan orang dan berpakaian, sebagai karunia Allah bagi 

umat manusia. Namun, budaya apa pun yang bertentangan dengan ajaran 

Islam akan ditolak. Tidak ada budaya di dunia yang lebih unggul dari budaya 

Islam, sebab Islam sebagai agama yang lengkap terungkap dari Tuhan dengan 

penuh bimbingan. Karena itu, setiap budaya dihasilkan dari percobaan 

manusia mana pun tidak dapat bersaing dengannya. Budaya memiliki dampak 

yang besar dalam membentuk sikap seseorang baik positif maupun negative 

(Attahiru dkk., 2016). 

Organisasi Islam muncul sebagai respon atas permasalahan yang ada di 

masyarakat. Hal ini juga yang menyebabkan organisasi Islam terfregmentasi 

ke berbagai bidang, seperti: ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, 

politik, pelayanan, filantropi, dan religious (Rahmat, 2016). Budaya dan 

kebudayaan dalam Islam menitikberatkan kesarwajagatan termasuk juga 

faktor-faktor penentu dalam kebudayaan itu, dengan berdasarkan kepada 
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pandangan yang bersifat tradisional dalam pengertian setepatnya. 

Perbandingan dengan beberapa ciri modeniti atau kemodenan dari segi 

identional, amalan dan institusi menunjukkan ciri-ciri keislaman yang 

tradisional itu secara yang lebih nyata (Rahman, dkk., 2015). 

Konsep dasar dari ekonomi Islam yang dapat dijadikan landasan budaya kerja 

sebagai budaya organisasional yang Islami antara lain didasarkan pada tiga 

konsep fundamental, yaitu tauhid (keimanan kepada Allah), khilafah 

(kepemimpinan), dan a’dalah (keadilan). Pertama, Tauhid (keimanan kepada 

Allah SWT) adalah konsep mendasar karena merupakan dasar pelaksanaan 

segala aktivitas bagi setiap individu di dalam perusahaan atau organisasi. 

Dengan dasar tauhid inilah budaya perusahaan yang Islami akan membentuk 

perilaku karyawan yang positif, yang mampu menggerakan aktifitas karyawan 

dalam menjalankan tugasnya sehingga pada akhirnya kinerja perusahaan akan 

menjadi lebih baik. Kedua, Khalifah (kepemimpinan) dalam rangka 

bertanggung jawab terhadap manajemen organisasi dan kelak akan 

dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Ketiga, Keadilan (a’dalah) yang 

mana dipahami oleh seorang individu bahwa ketika dia bekerja harus mentaati 

syari’ah Islam (hukum/aturan Allah) dan mengikuti petunjuk yang diberikan 

Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi 

mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi adil disini adalah 

berdasarkan aturan Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW (Suripto, 2016). 

Budaya organisasi Islam bukanlah pembicaraan tentang pembentuk formasi 

nilai semata, uji coba penerapan nilai, melihat budaya organisasi Barat, 

bahkan bukanlah kegiatan “asal caplok” nilai-nilai penting dalam Al-Qur’an. 

Akan tetapi, budaya organisasi Islam adalah tentang kesepakatan dan 

komitmen bersama untuk mempromosikan nilai-nilai yang dianggap benar 

dan membawa organisasi ke arah tujuan bersama. Melalui cara kerja seperti 

ini, nilai-nilai Islam yang ditanamkan oleh pemimpin dapat dipraktekkan 

dengan maksimal oleh anggota organisasi (Rahmat, 2016). Terdapat beberapa 

nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pengurusan organisasi, diantaranya 

ialah (Yang, 2003): a. Setiap tindakan harus diiringi dengan taat, b. Ketelitian 

dan pengetahuan dalam semua usaha, c. Kecakapan dan kekesanan (ihsan), d. 

Keikhlasan, e. Kehendak dalam diri individu, f. Penilaian diri secara 

berterusan, g. Senantiasa mengingat Yang Maha Kuasa. 

Qutbh (1985) mengusulkan beberapa nilai dan perilaku Islam dalam 

organisasi, seperti; ketulusan untuk Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan 

atas dasar cinta untuk Tuhan, muhasabah (introspeksi), jujur, optimis (tidak 
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putus asa), suka bertobat kepada Allah dan meminta pengampunan atas 

kesalahan manusia, ingin belajar, rendah hati, saling membantu lain dalam 

melakukan pekerjaan dan untuk kebaikan satu sama lain, menghormati 

kepemimpinan, pikiran baik, tidak ada gosip, tidak ada kejahatan, serta 

musyawarah positif di setiap kesempatan. Madhi (2002) menggambarkan 

nilai-nilai yang diambil dari sejarah Nabi dan para sahabat yang dapat 

diringkas sebagai berikut; adil, patut dicontoh (qudwah hasanah), shidq, 

bertanggung jawab, fathonah (cerdas), tabligh (dapat berkomunikasi dengan 

baik), transfer ilmu yang konsisten, disiplin, saling percaya, tidak berlebihan 

dengan cara apa pun, efektif, dan efisien (Byarwati, 2016). 

Budaya Islam memiliki beberapa ciri khas seperti berikut: 1. Tetap percaya 

pada Allah, 2. Semangat misionaris, 3. Kerja keras, 4. Keunggulan, 5. 

Kejujuran dan kebenaran, 6. Akuntabilitas, 7. Moralitas, 8. Pengambilan 

keputusan konsultatif, 9. Menumbuhkan praktik yang baik dan melarang yang 

salah, 10. Ketulusan mutlak, 11. Pengetahuan, 12. Baik perilaku, 13. Hakim, 

14. Kerjasama, 15. Saling percaya, 16. Saling menghormati, 17. Pengorbanan, 

18. Kesehatan fisik, 19. Rapi dan kebersihan, 20. Perlakuan persaudaraan 

karyawan, 21. Menawarkan doa wajib, 22. Berbusana Islami, 23. Melarang 

fitnah dan fitnah (Hoque dkk,. 2013). 

Hafinuddin dan Hendri (2003) mengungkapkan ada beberapa karakteristik 

budaya kerja Islam, yaitu: (1) Pekerjaan itu baik dan bermanfaat; (2) Berusaha 

menuju stabilitas dan kesempurnaan; (3) Pekerjaan adalah melakukan yang 

terbaik dan lebih baik lagi; (4) Bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang 

optimal; (5) Kompetitif dan saling membantu; (6) Melihat nilai waktu 

(Purnama, 2017). 

Karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja 

organisasi adalah sebagai berikut (Hakim, 2016): 

Pertama, Bekerja merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia sebagai 

khalifah. Seorang muslim harus menyadari bahwa diciptakan manusia 

termasuk dirinya adalah sebagai khalifah fil ardi (pemimpin dibumi) yang 

harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang mampu 

menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dimuka bumi ini.  

Kedua, Bekerja merupakan “ibadah” dimana sebagai seorang muslim bekerja 

sama artinya dengan mengaktualisasikan salah satu ilmunya Allah yang telah 

diberikan kepada manusia.  
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Ketiga, Bekerja dengan azas manfaat dan maslahat seorang muslim dalam 

menjalankan proses bekerjanya tidak semata mencari keuntungan maksimum 

untuk menumpuk aset kekayaan, bukan semata-mata karena profit ekonomis 

yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut 

atau kemaslahatan masyarakat.  

Keempat, Bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal seorang pekerja 

muslim harus menggunakan kemampuan akal fikirannya (kecerdasannya), 

profesionalitas didalam mengelola sumber daya.  

Kelima, Bekerja penuh keyakinan dan optimistik. Seorang muslim yakin 

bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat 

hidupnya menjadi kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk: 

15: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 

disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”  

Keenam, Bekerja dengan mensyaratkan adanya sikap tawazun 

(keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan 

kepentingan khusus.  

Ketujuh, Bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan menghindari 

unsur haram (yang dilarang syari’ah). Seorang pekerja muslim menghindari 

praktek pekerjaan atau produksi yang mengandung unsur haram antara lain 

keuangan mengandung riba, kebijakan terhadap tenaga kerja yang tidak adil 

dan pemasaran yang menipu. 

Davis dan Newstrom (2001) menyatakan bahwa hubungan antara budaya dan 

kerangka kerja tergantung pada kepemimpinan dan motivasi kerja karyawan. 

Kepemimpinan adalah salah satu faktor penting dalam mengukur kerangka 

kerja antara karyawan dan organisasi. Dibutuhkan kepemimpinan untuk 

mengelola dan mengarahkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai 

kerangka kerja yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nowack 

(2004) menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang buruk menyebabkan 

karyawan cenderung keluar dari organisasi (Hakim 2012). 

Pengaruh gaya kepemimpinan islam dan etos kerja islam terhadap perilaku 

kerja islami yang dimoderasi oleh budaya organisasi islami ini terbagi 

menjadi tiga yaitu:  a. Budaya organisasi islami memoderasi pengaruh gaya 

kepemimpinan islam terhadap perilaku kerja islami sehingga dapat 
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meningkatkan gaya kepemimpinan islam dan perilaku kerja islami. b. Budaya 

organisasi islami memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan islam terhadap 

etos kerja islam sehingga dengan adanya budaya organisasi islami yang baik 

maka dapat meningkatkan gaya kepemimpinan islam dan etos kerja islam. c. 

Budaya organisasi islami memoderasi pengaruh etos kerja islam terhadap 

perilaku kerja islami sehingga dengan adanya budaya organisasi islami yang 

baik maka dapat meningkatkan etos kerja islam dan perilaku kerja islami 

(Kusumawati, 2015). 

KESIMPULAN 

Budaya organisasi merupakan ciri khas yang dimiliki perusahaan yang dapat 

membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya yang dipandang 

sebagai seperangkat nilai, sikap, pola perilaku, ritual, kepercayaan, norma, 

harapan, asosiasi dan asumsi karyawan sebagai identitas utama dalam 

organisasi yang membantu dalam menentukan perilaku karyawan. Sedangkan 

Budaya organisasi islami merupakan suatu sistem makna, nilai-nilai dan 

kepercayaan yang berdasarkan pada nilai islami yang dianut bersama dalam 

suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak serta membedakan 

dengan organisasi lain. Konsep dasar dari ekonomi Islam yang dapat 

dijadikan landasan budaya kerja sebagai budaya organisasional yang Islami 

antara lain didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu tauhid (keimanan 

kepada Allah), khilafah (kepemimpinan), dan a’dalah (keadilan). 

Kepemimpinan adalah salah satu faktor penting dalam mengukur kerangka 

kerja antara karyawan dan organisasi dalam mengelola dan mengarahkan 

semua pemangku kepentingan untuk mencapai kerangka kerja yang lebih baik 

sebab kepemimpinan yang buruk menyebabkan karyawan cenderung keluar 

dari organisasi. 
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ABSTRAK- Sinergi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelembagaan 

merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Penelitian 

merupakan penelitian kualitatif. Organisasi pengelola BUMDes ini terpisah 

dari organisasi pemerintah desa. Terutama Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam 

rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan 

mngedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Kegiatan yang 

dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan 

kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiataan 

bantuan sosial. 

Kata kunci: Organisasi Pemuda, Pemerintah, dan BUMDes. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia terdiri dari 74.754 desa dan 8.430 kelurahan, tertuang dalam 

Permendagri No.56/2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan. (http://ditjenpdt.kemendesa.go.id, 2017). Menteri PPN/Kepala 

Bappenas Bambang Brodjonegoro  mencatat, di Indonesia masih terdapat 

26% desa yang masuk kategori tertinggal, dan lebih dari separuhnya berada di 

kawasan Timur Indonesia. (www.indonesianotarycommunity.com/,  2017). 

Kebanyakan sumber daya alam belum mampu dioptimalkan oleh masyarakat 

diwilayah tertinggal. Maka Kementrian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi mengambil langkah menggalakkan program 

unggulannya, salah satunya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

Kegiatan yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam 

meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% 

untuk kegiataan bantuan social. Adapun kegiatan dari unit usaha dilaksanakan 

dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga 

dan 30% untuk BUMDes. (http://administrasipublik.studentjournal.ub.uc.id/, 

2017) 

Pembentukan organisasi kepemudaan merupakan wadah berkumpulnya 

pemuda desa yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Dengan harapan 

mereka mampu mengedukasi dan menginspirasi masyarakat dalam bidang 

wirausaha. Berdasarkan paparan diatas muncul pertanyaan, bagaimana 

strategi yang digunakan untuk mendorong masyarakat desa lebih 

memproduktifkan BUMDes. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

esai “Si Pade Bude (Sinergi Pemerintah Dan Organisasi Pemuda Desa Dalam  

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa)”. 

TINJAUAN LITERATUR 

Berdasarkan UU RI No/6/2014 tentang Desa, Pasal 87, menyatakan bahwa, 

desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. 

Dimana modal awalnnya bersumber dari APB Desa Masing-Masing. 

(www.kompasiana.com/, 2017). Seluruh/sebagian besar modal BUMDes 

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/
http://www.indonesianotarycommunity.com/
http://administrasipublik.studentjournal.ub.uc.id/
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NELAYAN 

Namun, kebanyakan desa di Indonesia belum mendirikan BUMDes. Pada 

April 2016 jumlah BUMDes yang berdiri baru mencapai 5.754 BUMDes, 

atau hanya 8 persen dari keseluruhan desa. (www.sapa.or.id/, 2017). 

Organisasi pengelola BUMDes ini terpisah dari organisasi pemerintah desa. 

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari  Penasihat; 

Pelaksana Operasional; dan  Pengawas. Maka dipandang perlu untuk 

menyusun strategi yang tepat agar BUMDes dapat optimal. 

METODELOGI 

Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan paradigma penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya, penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data 

yang didapatkan peneliti. Hasil penelitian ini bersumber dari data primer 

dimana peneliti melakukan studi pustaka diberbagai literature. Dalam 

penelitian ini peneliti menyadari bahwa tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif ini sangat mempengaruhi hasil penelitian nantinya oleh 

karena itu peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara 

dan dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mengembangkan usaha dibidang ekonomi, Penulis Berpendapat bahwa 

pengelolaan BUMDes mepunyai peran dan keterlibatan pihak-pihak dalam 

grand design impelementasi BUMDes terdiri dari empat pihak utama, yaitu: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Implementasi BUMDes 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

1. Regulator 
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TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 

PERENCANAAN DALAM 

RAPAT UMUM DESA 

PEMBENTUKAN TIM 

PENGELOLA 

PENENTUAN LOKASI 

DAN PEMBANGUNAN 

 

TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6 

PELATIHAN MENEJEMEN 

PENGELOLAAN, 

SOSIALISASI,,EDUKASI,D

ANTRAINING BERKALA 

 

PELAKSANAAN DAN 

PENGAWASAN 

EVALUASI DAN 

PENGEMBANGAN 

Pemerintah desa memberikan bantuan dana dan permodalan dalam 

membuka usaha masyarakat, edukasi kepada masyarakat, serta 

memberikan dorongan motivasi kepada pengurus BUMDes agar 

bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat 

desa. 

2. Pengawas/Penasehat 

Tokoh agama dan tokoh masyarakat desa yang bertugas mengawasi 

pengelolaan BUMDes, serta  bertindak sebagai mediator apabila 

dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes terjadi 

ketidaksepahaman antara pemerintah dan pengelola. 

3. Pengelola 

Berdasarkan UU Organisasi Pengelola BUMDes Pasal 9, menyatakan 

bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi 

pemerintah. Untuk itu, Organisasi Pemuda Desa dan  PKK,  

merupakan organisasi yang pantas mengelola BUMDes. Dalam 

pengelolaannya, organisasi tersebut bersinergi dengan pemerintah 

dalam implementasi pemberdayaan BUMDes guna meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa. 

4. Pelaksana Teknis 

Dalam skema ini, pemuda, ibu-ibu pkk, kelompok tani./nelayan 

sebagai pelaksana teknis. Petani/Nelayan merupakan faktor penting 

dalam mencari bahan baku produk, Pemuda membantu dalam 

mengedukasi terkait efektivitas dan efisiensi kegiatan bertani/melaut 

hingga pada proses pengolahan dan pemasaran secara professional dan 

modern. Adapun tahapan dan ilustrasi oleh penulis yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan dan Ilustrasi 

Sumber: Ilustrasi Penulis  
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1. Tahap 1 Perencanaan 

Tahap awal terhadap pemberdayaan BUMDes yang dimasukan dalam 

Rapat Umum Desa dengan mengundang dan melibatkan pihak yang 

teribat dalam Grand Design untuk pemberdayaan BUMDes. Tujuan 

diadakannya Rapat Umum Desa yaitu untuk menguatkan sinergi 

seluruh pihak bahwa BUMDes, milik Desa, untuk Desa dan oleh Desa. 

2. Tahap 2 Pengorganisasian 

Pembentukan Tim pengelola dari organisasi kepemudaan desa dan 

organisai kelompok PKK dilakukan secara musyawarah mufakat 

untuk membentuk struktur BUMDes. Pengolala yang ditunjuk 

bekerjasama dengan Regulator untuk mengurus administrasi,  

perizinan, memberikan  ide  dan  masukan  terkait konsep,  

legalitas/keabsahan serta mendukung  pembangunan. Sedangkan,  

kelompok tani/nelayan juga berkoordinasi  untuk mewakili  

petani/nelayan.  

3. Tahap 3 Tinjauan Lapangan 

Penentuan dan pembangungan tempat Pengelolaan BUMDes yang 

harus tepat sasaran dan mempunyai letak yang strategis untuk 

melakukan strategi marketing. Tempat strategis, yaitu memenuhi 

kriteria: Dekat dengan tempat bertani/melaut, akses transportasi 

mudah, dan pertimbangan manfaat dan biaya. 

4. Tahap 4 Pelatihan Menejemen Pengolahan 

Pelaksana teknis dan masyarakat pada umumnya akan  diberikan 

sosialisasi, edukasi, dan training berkala. Aktivitas ini melibatkan 

pihak Regulator, dan dinas terkait tentang bagaimana cara memotivasi 

masyarakat mengenai wirahusaha dan praktek langung pada 

pengelolaan UMK dibidang pertanian/perikanan, tahap produksi-

penjualan-pemasaran hasil bertani, berkebun dan tangkapan  laut. 

5. Tahap 5 Pelaksanaan dan Pengawasan 

Pertama, tahap  pelaksanaan,  berupa implementasi program dan 

konsep BUMDes oleh tim pengelola. Kedua, tahap pengawasan, 

ketika program telah terlaksana, dengan memperhatikan ketentuan dan 

hal-hal yang telah disepakati oleh regulator. Hal ini untuk menjaga 

kualitas dan kepatuhan terhadap  pelaksana teknis, 

6. Tahap Evaluasi dan Pengembangan 

Evaluasi  yang  dilakukan  pada tahap  ini,  melibatkan  semua  pihak 

yang akan memberikan  saran  pada aspek pelaksanaan  program dan 

perizinan.  Kelompok  petani/nelayan dapat  memberikan  saran  dan  

masukan  pada aspek penjualan dan alat  kelengkapan,  pola 
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mendapatkan modal, dan jumlah  setoran hasil dari keuntungan 

masing masing. 

KESIMPULAN 

Sinergi Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi 

Kepemudaan, Kelompok PKK, Kelompok Tani atau Nelayan sangat penting 

untuk meminimalisir miskomunikasi dan kesalahapahamn antar pihak. 

Dimulai dari tahap perencanaan, pembentukan  tim  pengelola,  penentuan  

lokasi  dan  pembangunan, pelatihan dan sosialisasi edukasi mengenai 

manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan  dan  berakhir  pada 

tahap  evaluasi  dan  pengembangan. Untuk melaksanakan semua itu,  maka 

sinergi dari pihak  terkait adalah kunci kesuksesan BUMDes. 
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ABSTRAK- Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari 

sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Hal ini mendorong 

penulis untuk menelisik lebih dalam semangat yang diusung sistem ekonomi 

kapitalis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu kajian 

pustaka, objek pembahasan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian, 

jurnal, dan buku yang terkait dengan topik ini. Kapitalisme mengkritik paham 

merkantilisme yang  memandang manusia memiliki sifat serakah, rakus, dan 

egois sehiingga harus dikendalikan oleh negara adalah pandang yang salah. 

Sifat serakah, rakus, dan egois manusia adalah sifat positif yang tidak boleh 

ditekan dan dikendalikan oleh negara melainkan harus dibiarkan bebas. . Di 

dalam sistem ekonomi kapitalisme prinsip yang dikembangkan adalah laissez 

faire (biarkan berindak sendiri) yang dikendalikan secara alamiah mengatur 

keseimbangan antara kebebasan dan kebutuhan oleh invicible hand (tangan 

yang tak terlihat). 

Kata kunci: Sistem Ekonomi, Kapitalisme, dan Pasar Bebas 
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PENDAHULUAN 

Secara garis besar sistem ekonomi di dunia didominasi oleh dua sistem, yaitu 

sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi 

kapitalis bersandar kepada pemilikan pribadi maupun swasta terhadap alat-

alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran. Sehingga tiga hal 

utama tersebut berada penuh di tangan swasta (Tho’in, 2015). Sistem 

ekonomi sosialis bersandar pada kesetaraan dan kerja kolektif yang diatur 

oleh negara. Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari 

sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia.  

Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik 

yang dimotori oleh Adam Smith merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. 

Tokoh-tokoh mazhab klasik mengemukakan bahwa segala kegiatan ekonomi 

yang dilaksanakan secara bebas dinilai akan lebih banyak mamfaatnya bagi 

kalangan masyarakat sebagai keseluruhan dari pada kalau segalanya diatur 

pemerintah, atau dengan kata lain melalui ikut campur tangan pemerintah 

(Agustiati, 2009). 

Sistem perkonomian di suatu negara atau pemerintah digunakan untuk 

memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi 

yang dialaminya, tentunya permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan ekonomi itu dapat teratasi dan terselesaikan, justru jangan sampai 

dengan ada dan munculnya suatu sistem ekonomi malah menambah atau 

bahkan memperparah masalah ekonomi suatu negara yang semakin 

membebani (Sumarsono,2016). 

METODELOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka yang syarat 

akan penelaahan pada sumber sekunder berupa hasil penelitian jurnal dan 

buku referensi yang membahas topik terkait. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kapitalisme diartikan pandangan hidup atau ideologi karena selain sebagai 

suatu pandangan hidup itu sendiri, ia juga mempunyai serangkaian aturan 

yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya ideologi 

kapitalisme dilatar belakangi oleh pada saat agama mulai dijadikan sebagai 

suatu alat untuk menganiaya dan memeras rakyat oleh para kaisar atau raja-

raja di Rusia dan Eropa.(Sumarsono, 2016) 
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Subandi (2005) menjelaskan sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem 

yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi 

untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas 

sumberdaya-sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem 

ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki 

sumberdaya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip 

keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang 

menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur 

tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai 

pengamat  dan pelindung dalam perekonomian.(Agustiati,2009) 

Winardi (1990) menjelaskan sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu 

sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alatalat produksi, kegiatan 

distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun 

situasi yang sangat kompetitif, menjadi ciri utama dalam sistem ini. Jika kita 

melihat sejarah, kapitalisme dibangun dari buah pemikiran tokoh ekonomi 

besar yaitu Adam Smith, dia merupakan tokoh dari mazhab klasik. Para ahli 

ekonomi dunia mayoritas sepakat bahwa hasil dari pemikiran mazhab klasik 

inilah yang menjadi dasar dari sistim ekonomi, yaitu sistem ekonomi 

kapitalis.(Tho’in,2015) 

Pemikiran ekonomi kapitalisme memiliki corak yang banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran adam smith  dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 M 

yang berjudul “The Wealth of Nations”. Buku yang ditulis oleh Adam smith 

ini dengan tegas mengkritik pandangan dasar dari faham merkantilisme yang 

dianut masyarakat eropa sebelumnya. Adam Smith menawarkan konsep 

ekonomi dengan mekanisme pasar bebas yang bergantung pada permintaan 

dan penawaran.(Swanvri,2010).   

Kapitalisme mengkritik paham merkantilisme yang  memandang manusia 

memiliki sifat serakah, rakus, dan egois sehiingga harus dikendalikan oleh 

negara adalah pandang yang salah. Sifat serakah, rakus, dan egois manusia 

adalah sifat positif yang tidak boleh ditekan dan dikendsalikan oleh negara 

melainkan harus dibiarkan bebas. Kata Adam Smith “it is not the benevolence 

of the butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own 

interest“ (bukan dari kebaikan hati seorang tukang daging kita mengharapkan 

makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging itu sendiri) 

(Swanvri,2010). Pada dasarnya perbuatan manusia itu selalu tunduk pada 
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kepentingan dirinya sendiri (Self-interest) bukan karena belas kasihan ataupun 

perikemanusiaan.  

Sifat serakah manusia bukanlah hal negatif sehingga negara tidak perlu ikut 

campur mengendalikannya. Adam smith menjelaskan dalam bukunya “ if a 

pain manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take 

away his trade, if a workman asked for more than rhe going wage, he would 

not be able to find work ,if a landlord sounght to excat a rent steeper the 

another with land the same quality, he would get no tenants” (jika seseorang 

penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang di 

tetapkan oleh saingan-saingannya, maka bisnisnya akan hancur. Sebab orang 

tidak mau lagi membeli peniti padanya, dia akan lari pada saingannya begitu 

juga pada buruh yang menetapkan upah yang lebih tinggi dia akan sulit 

memperoleh pekerjaannya. Tuan tanah yang menetapkan sewa yang lebih 

tinggi untuk kesuburan tanah yang sama tidak akan menemukan penggarap) 

(Candro,2012). Manusia harus dibebaskan tanpa campur tangan negara karena 

akan ada suatu tangan yang tidak kentara  (the invicible hands) yang selalu 

mengatur perekonomian. 

Pandangan kapitalisme terhadap suatu barang mempuyai dua nilai yaitu nilai 

guna (value in use) dan nilai tukar (value in exchange). Hubungan nilai guna 

dan nilai tukar adalah suatu barang terkadang mempunyai nilai guna yang 

tinggi, tetapi tidak mempunyai nilai tukar begitupula sebaliknya. Seperti air 

dan intan, air nilai gunanya tinggi tapi nilai tukarnya rendah. Sebaliknya intan 

mempunyai nilai tukar yang tinggi tetapi nilai gunanya rendah. (Candro,2012)  

Nilai suatu barang atau komoditas ditentukan oleh kerja (labor) yang 

digunakan untuk memproduksinya ( Swanvri,dkk, 2010). 

Sistem ekonomi kapitalis memandang begitu peentingnya penguasaan seluruh 

proses produksi secara individu oleh kaum pemodal atau kapitalis. Dalam hal 

ini untuk menguasai proses produksi kapitalisme menekankan pada investasi 

atu akumulasi kapital dan pentingnya pembagian kerja (devision of labor) 

(Candro,2012)   Adanya investasi diperlukan untuk melengkapi alat produksi 

untuk meningkatkan produktifitas perusahaan yang akan menunjang 

produktifitas secara  nasional. Sedangkan pembagian kerja akan mendorong 

spesialisasi sehingga orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai 

kemampuannya. Menurut Adam Smith seharusnya Negara juga melakukan 

spesalisai dalam produksinya untuk kemudian di ekspor, berbeda dengan 

pemahaman ekonomi merkantilisme yang menganjurkan untuk mengekspor 

berbagai komuditas (Candro,2012). Keuntungan: kapitalisme memberikan 
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lebih banyak  kesempatan untuk meraih keuntungan karena keuntugan 

menjadi tujuan utama dalam perekonomian (Candro, 2012). 

KESIMPULAN 

Ekonomi pasar bebas diyakini telah memberikan maanfaat yang positif 

terutama jika negara tidak ikut campur tangan. Di dalam sistem ekonomi 

kapitalisme prinsip yang dikembangkan adalah laissez faire (biarkan berindak 

sendiri). Hal ini akan dikendalikan oleh invicible hand (tangan yang tak 

terlihat) yang secara alamiah mengatur keseimbangan antara kebebasan dan 

kebutuhan. Pemerintah dalam system ini hanya berkewajiban melindungi 

negara dari negara lain, melindungi masyarakat dari penindassan masyarakat 

lain. Sistem kebebasan pada kapitalisme mempersilahkan setiap individu 

untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Setiap orang akan 

menggunakan modalnya dengan cara paling menguntungkan sehingga semua 

orang akan mendapatkan keuntungan dan kekayaan. 
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ABSTRAK- Halal tourism menjadi fenomena baru dalam dunia pariwisata 

dan mulai dikembangkan di beberapa negara. Halal tourism merupakan 

wisata yang pada pelaksanaannya mengacu pada syariat Islam, baik 

akomodasi, atraksi, dan objek wisata itu sendiri. Halal tourism dibentuk tidak 

hanya pada tempat berbau religius saja, tetapi juga dengan merekonstruksi 

kawasan wisata dengan konsep syariah serta berdasarkan nilai budaya suatu 

tatanan masyarakat adat yang perlu dilestarikan eksistensinya. Sulawesi 

Selatan sendiri tepatnya di Kabupaten Maros, terdapat tempat wisata yang 

berpotensi dikembangkan menjadi wisata halal, dengan memasukkan unsur 

pengaplikasian nilai budaya lokal, menjadi nilai tambah dalam pengembangan 

konsep halal tourism itu sendiri. Nilai budaya lokal yang masih dipegang 

hingga saat ini oleh masyarakat Bugis yaitu sipakatau,sipakainge’,dan 

sipakalebbi’ (saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling 

menghormati). Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, bentuk-bentuk 

pengaplikasian aspek sipakatau  dalam pelayanan di taman prasejarah Leang-

Leang yaitu berlaku sopan, berlaku adil, dan menjalin kerukunan. 

Pengaplikasian dari sifat sipakainge’ yaitu mengingatkan dalam kebaikan, 

saling menasehati dan menyampaikan wasiat dan petuah. Pengaplikasian 

Sipakalebbi’ yaitu saling mengerti, toleransi, dan menjaga privasi. Oleh 

karena itu, dengan adanya konsep seperti ini diperlukan adanya perhatian dan 

kepedulian di kalangan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. 

Tujuannya agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik serta 

dapat melestarikan budaya masyarakat bugis. 

Kata kunci: Halal tourism, sipakatau, sipakainge, sipakalebbi, wisata pra-

sejarah leang-leang 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan wisata sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Wisata biasanya 

dilakukan untuk menghabiskan waktu luang, atau sekedar sebagai pemuasan 

diri. Jenis wisata yang sedang berkembang saat ini adalah wisata halal. 

mengingat populasi muslim setiap tahun selalu meningkat. Fenomena 

meningkatnya pertumbuhan wisatawan muslim memberikan segmentasi baru 

bagi sektor pariwisata dan mempengaruhi industri pariwisata secara global 

(Pratiwi,2019). 

Pariwisata di Indonesia menjadi salah satu andalan utama sumber devisa 

Negara, tercatat pada tahun (2017) perolehan devisa negara dari sektor 

pariwisata sudah mengalahkan pemasukan dari migas dan dibawah 

pemasukan dari CPO. Hal ini merupakan suatu potensi yang terus diupayakan 

untuk pengembangan wisata, agar terus berkontribusi. Pariwisata di Indonesia 

memiliki beraneka ragam jenis, misalnya wisata alam, wisata sosial maupun 

wisata budaya dan sejarah (Liputan6.com, 2019). 

Sulawesi selatan pada khususnya di kabupaten maros terdapat destinasi wisata 

dalam bidang sejarah yang saat ini dalam proses pengembangan yang terdapat 

di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi-Selatan 

(Mattulada, 1998). 

Pada tahun 1950, Van Heenkeren dan miss Heeren Palm menemukan gambar 

Gua prasejarah yang berwarna merah di Gua Pettae dan Pettekere. Van 

Heekeren menemukan gambar babi rusa yang sedang melocat yang dibagian 

dadanya tertancap anak panah, sedangkan miss Heeren Palm menemukan 

gambar telapak tangan wanita dengan cat warna merah. Untuk melesatarikan 

dan memperkenalkan gua-gua yang merupakan sumber informasi prasejarah 

tersebut, maka sejak tahun 1980 pemerintah setempat mengembangkan 

melalui tempat wisata (Mattulada, 1998). 

Sehubungan dengan hal tersebut, Leang-Leang merupakan destinasi yang 

strategis untuk dijadikan destinasi wisata halal (Halal Tourism). Pengelolaan 

Leang-Leang sebagai halal tourism selain berdasarkan prinsip syariah, juga 

bisa dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat setempat. 

Dari uraian diatas penulis menyusun sebuah essai dengan gagasan terbarukan 

yang berjudul “Pengembangan Halal Tourism Berbasis Kearifan Lokal 
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Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi di Taman Wisata Pra- Sejarah Leang-

Leang (Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan - Indonesi)”. 

METODELOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data meng-

gunakan cara: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian 

adalah di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. penelitian ini 

dikategorikan penelitian kualitatif karena prosedur yang ditempuh 

menghasilkan data deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

Pariwisata syariah merupakan perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. Baik dimulai dari niatnya semata- mata untuk ibadah 

dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan 

ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke 

hal-hal yang bertentangan syariah (Bawazir, 2013). World Tourism 

Organization (WTO) menganjurkan bahwa konsumen wisata syariah bukan 

hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan 

lokal (Sofyan, 2012).  

Memasukkan unsur pengaplikasian nilai budaya lokal yang ada merupakan 

salah satu nilai tambah dalam pengembangan konsep halal tourism itu sendiri. 

Sama halnya dalam masyarakat Bugis yang masih memegang erat nilai 

budaya mereka dan dijadikan sebagai tolak ukur pelayanan dalam hal 

pariwisata, termasuk dalam taman wisata pra-sejarah Leang-Leang di 

Kabupaten Maros. Nilai budaya lokal tersebut tidak lain adalah falsafah 

Sipakatau, Sipakainge dan sipakalebbi. 

Penerapan nilai budaya lokal Sipakatau, Sipakainge dan sipakalebbi dalam 

pengembangan halal tourism di taman prasejarah Leang-Leang, akan dijelaskan 

secara rinci di bawah ini: 
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Gambar 1. Nilai Budaya Pariwisata Halal 

Sipakatau 

Sipakatau merupakan sifat yang tidak saling membeda- bedakan (Bibi, 

1998). Artinya dalam suatu tatanan sosial semua manusia dianggap sama 

tanpa memisahkan antar golongan. Prinsip sipakatau pada dasarnya dimiliki 

oleh semua orang, khususnya bagi mereka yang memiliki rasa solidaritas 

tinggi terhadap sesama anggota komunitas, sehingga ada keharusan untuk 

memanusiakan orang lain (Cangara, 2012). Kalau ditinjau dalam perspektif 

agama yang termuat dalam Al-qur`an, arti sipakatau` (saling memanusiakan) 

senada dalam surat Al Hujuraat ayat 13 yang artinya; 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengentahui lagi Maha 

mengenal” 

  

Masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kelompok etnis yang sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, saling mengasihi, saling membantu, 

berlaku adil dan sopan. Seperti yang tertuang dalam suatu petuah Bugis 

Makassar, yakni : 

Rebba sipatokkong mali siparappe’ sirui me’nre tessurui nok 

malilusipakainge maingeppi mupaja. 
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Yang memiliki arti “Rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, 

saling menarik ke atas dan tidak saling menekan kebawah, terlupa saling 

mengingatkan, nanti sadar atau tertolong barulah berhenti” Petuah ini 

mengandung pesan agar orang selalu berpijak dengan teguh dan berdiri kokoh 

dalam mengarungi kehidupan. Juga harus tolong- menolong ketika 

menghadapi rintangan, dan saling mengingatkan untuk menuju ke jalan yang 

benar. 

Adapun bentuk-bentuk penerapan aspek Sipakatau dalam pelayanan di taman 

prasejarah Leang-Leang berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan 

adalah : 

a. Berlaku Sopan 

Masyarakat maupun pengelola di kawasan Leang-Leang berlaku sopan 

terhadap pegunjung dengan menggunakan kata “Tabe’” (Permisi) 

disertai dengan sedikit membungkukkan badan pada saat berjalan di 

hadapan orang lain ataupun hendak meminta suatu pertolongan. 

b. Berlaku Adil 

Setiap orang Bugis-Makassar harus bersikap Nipakatauwi padanna tau 

yang artinya memperlakukan sesamanya sesuai dengan kodrat 

sesamanya. Pelayanan di kawasan wisata Leang-Leang, perilaku adil ini 

masih sangat jelas terlihat yaitu, tour guide yang tidak pernah 

memberikan pelayanan yang berbeda antar pengunjung. 

c. Menjalin Kerukunan 

Di tengah budaya asing yang cenderung menenggelamkan penghargaan 

atas sesama manusia, maka sikap sipakata merupakan suatu kendali 

moral yang harus senantiasa menjadi landasan dalam menapaki era 

globalisasi dan postmodernisme. 

Sipakainge’ 

Sipakainge', merupakan sifat saling mengingatkan. Hal yang tak dapat di 

pungkiri dari manusia yaitu, memiliki kekurangan. Tentunya manusia tidaklah 

sempurna, walaupun manusia adalah ciptaan-Nya yang paling sempura di muka 

bumi ini. Kultur masyarakat Bugis mereka mengenal istilah aramparang, 

artinya larangan-larangan yang dalam pandangan masyarakat Bugis merupakan 

suatu yang tak boleh atau pamali bila dilakukan, sehingga perlu adanya 
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Pappaseng tau riolo (pesan orang terdahulu) untuk menyikapi atau menjadi 

landasan dari larangan tersebut (Syarif, 2016). 

Sipakainge ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Bugis terhadap 

sesamanya dalam bentuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling 

menasehati serta menyampaikan petuah-petuah Bugis mengenai kearifan 

dalam berlaku di lingkup sosial. Pengaplikasian dari sifat sipakainge’ yang 

diterapkan dalam pelayanan wisata Prasejarah Leang-Leang adalah: 

a. Mengingatkan dalam Kebaikan 

Bentuk dari saling mengingatkan dalam kebaikan yang hingga saat ini 

yaitu : anjuran untuk tetap menjaga kebersihan, peringatan untuk tidak 

merusak atau mengubah bentuk dari tatanan lokasi wisata, serta tidak 

melakukan tindakan tidak terpuji dan selalu berlaku sopan. 

b. Saling Menasehati 

Pada saat mengelilingi kawasan wisata dan mendapatkan informasi 

seputar Gua terkadang tour guide akan mengingatkan untuk 

mengucapkan salam sebelum memasuki wilayah Gua tersebut, hal ini 

dimaksudkan karena tempat itu dianggap tempat yang sakral dan 

keramat sehingga untuk menghormati pendahulu yang pernah tinggal di 

Gua tersebut maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sikap ini 

senada dengan yang terdapat dalam AL-Qur’an ( Al-`Asr, 103: 3) 

c. Menyampaikan Wasiat atau Petuah 

Pappaseng berasal dari kata paseng yang dapat berarti pesan(an) berisi 

nasihat bahkan merupakan wasiat yang harus diketahui dan dikenal 

(Said,1977). Pappaseng berisikan petunjuk-petunjuk dan nasihat dari 

nenek moyang orang Bugis pada zaman dahulu untuk anak cucunya agar 

menjalani hidup dengan baik (Mattalitti 1986). 

Siapakalebbi’ 

Sipakalebbi merupakan suatu hal yang dianggap sangat urgen bagi 

kelangsungan sosial dalam masyarakat Bugis. Mengingat bahwa Sipakalebbi 

adalah bentuk saling menghargai, dimana setiap individu wajib menghargai 

individu lainnya dalam tatanan sosial. Himbauan untuk bertenggang rasa dan 

bersikap toleran dapat dilihat dari petuah berikut: 
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Teppettu maoompennge’, Teppolo massellomoe’. 

Yang artinya “Tak akan putus yang kendur, tak akan patah yang 

lentur” 

 

Petuah ini memberikan Peringatan agar bijaksana menghadapi suatu 

permasalahan. Toteransi dan tenggang rasa perlu dipupuk supaya keinginan 

tercapai tanpa kekerasan. Masyarakat Bugis sangat memegang teguh harkat 

dan martabat mereka yang tidak ingin diinjak oleh siapa pun, mereka memiliki 

pandangan teguh mengenai ini. Konsep seperti ini dikenal dengan budaya 

siri’. Sehingga setiap anggota masyarakat dituntut untuk berperilaku yang baik 

dan tidak merusak nama baik keluarga maupun daerah asal. Dalam budaya 

Bugis selain meneguhkan martabat mereka dalam lingkungan sosial, sikap 

toleran dan saling menghargai juga masih sangat terasa (Mattulada 1998). 

Bentuk pengaplikasian Sipakalebbi’ ini termasuk dalam pelayanan di daerah 

Leang-Leang, diantaranya : 

a. Saling Mengerti 

Dalam kasus wisata Leang-Leang sebagai halal tourism, kita dapat 

menemukan pelayanan yang ramah serta bentuk penghargaan para 

pengelola terhadap pengunjungnya. Dapat dilihat dari sikap mereka yang 

tidak membuat perjalanan wisata menjadi sangat kaku. Mereka terkadang 

melakukan candaan yang masih bersifat wajar untuk menghibur serta 

menawarkan diri untuk dijadikan fotografer bagi pengunjung. 

b. Toleransi 

Toleransi dapat diartikan sebagai sifat atau sikap menenggang 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kelakuan dsb) yang lain atau bertentangan 

dengan pendiriannya sendiri, misalnya: agama (ideologi, ras, dan 

sebagainya) dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang 

berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan 

berpikir dan berkeyakinan lain (W.J.S. Poerwadarminta, 1976). Dari 

penjelasan diatas mampu kita ambil rujukan bahwa perilaku toleransi 

merupakan sikap saling menghargai atas perbedaan. Sama seperti prinsip 

Sipakatau yakni memperlakukan manusia tanpa membeda-bedakan ras, 

golongan maupun agama. 

c. Menjaga Privasi 
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Para pengelola di taman wisata Prasejarah Leang-Leang sangat 

menjunjung tinggi privasi setiap pengunjungnya. Setiap barang bawaan 

akan dijaga dan dijamin aman selama proses perjalanan wisata. Selain 

itu para pengelola juga menyiapkan baruga dimana pengunjung bisa 

melakukan diskusi dengan nyaman tanpa diganggu oleh siapapun 

termasuk pengelola dan pengunjung lain. 

Salah satu usaha untuk memajukan industri wisata berbasis syariah dengan 

tujuan agar bertambahnya pengunjung yang datang yaitu dengan cara 

meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada kawasan wisata. 

Keberadaan industri pariwisata syariah ini bukanlah ancaman bagi industri 

pariwisata yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan tidak 

menghambat kemajuan usaha wisata yang sudah berjalan. 

Ada tiga kriteria wisata halal, yang pertama, destinasi ramah keluarga. Kedua, 

layanan dan fasilitas destinasi yang ramah Muslim. Ketiga kesadaran halal dan 

pemasaran destinasi. Ketiga kriteria ini, ada 11 indikator. Untuk kriteria 

destinasi ramah keluarga, indikatornya mencakup destinasi ramah keluarga, 

keamanan umum dan bagi wisatawan Muslim, serta jumlah kedatangan 

wisatawan muslim. Kriteria kedua, layanan dan fasilitas di destinasi yang 

ramah muslim, indikator turunannya yaitu pilihan makanan dan jaminan 

halal, akses ibadah, fasilitas di bandara, serta opsi akomodasi. Sementara, 

untuk kriteria ketiga kesadaran halal dan pemasaran destinasi, empat 

indikator turunannya adalah kemudahan komunikasi, jangkauan dan 

kesadaran kebutuhan wisatawan muslim, konektifitas transportasi udara, 

serta persyaratan visa. 

Tiga kriteria wisata halal diatas dapat dilihat bahwa wisata Leang-Leang 

dalam pengembangannya sudah melakukan renovasi pada sarana-sarana 

yang dapat mendukung terciptanya pariwisata halal. Misalnya saja musholah 

pada kawasan wisata sudah dalam tahap renovasi. Renovasi ini diharapkan 

bukan hanya terkait lokasi yang mudah dijangkau pengunjung tetapi juga 

harus nyaman. Nyaman tempatnya, baik dalam penyediaan air bersih, serta 

menyediakan sarana sanitasi yang layak sehingga pengunjung merasa 

nyaman saat beribadah. 

Selain renovasi pada musholah, pemerintah juga membangun ruang 

informasi dan kamar kecil tambahan agar pengunjung merasa nyaman 

dengan sarana yang ada dalam kawasan wisata. Pemerintah melakukan 

semua perbaikan itu demi meningkatnya jumlah pengunjung yang datang. 
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Bukan hanya dalam hal sarana yang perlu di perhatikan tetapi pemerintah 

juga perlu memperhatikan pelayanan di tempat wisata. Empat kategori 

dalam hal pelayanan, dari sisi komunikasi juga harus dipenuhi, seperti guide 

book, jumlah pemandu wisata yang berlisensi(kemahiran Bahasa Inggris dan 

Bahasa Arab), kampanye digital yang dilakukan untuk wisataman Muslim. 

Yang perlu diperhatikan dari sisi Environtment, yaitu jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Lalu sarana komunikasi 

seperti wifi. Juga kapasitas jumlah airport yang harus di penuhi sesuai 

standar. 

Dalam hal pelayanan yang perlu di perhatikan pemerintah yaitu menambah 

tour guide agar pelayanan yang diberikan maksimal. Pada pelayanan di 

kawasan Leang-Leang hanya terdapat 10 orang pengelola yang sekaligus 

merangkap sebagai tour guide. Toure guide yang terbatas mengakibatkan 

pengunjung yang datang terkadang di gabung dengan rombongan 

pengunjung yang lain, agar memudahkan tour guide untuk memandu ke 

tempat wisata atau bahkan terkadang pengunjung tidak mendapatkan tour 

guide sama sekali.  pengunjung yang semakin meningkat sebaiknya 

Pemerintah segera menambah tour guide. 

Selain untuk memudahkan pengunjung, penambahan tour guide juga mampu 

membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Bertambahnya tour 

guide maka pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Sehingga dapat 

diterapkan pemisahan tour guide antara pengunjung laki-laki dan 

perempuan. Demi memberikan pelayanan sesuai syariah dan berkonsep halal 

tourism. Selain menambah tour guide pemerintah juga perlu mempekerjakan 

pihak yang bertugas menjanga kebersihan kawasan wisata agar tetap terjaga 

kebersihannya dan ke indahannya. 

KESIMPULAN 

Pengembangan Halal tourism di Indonesia sudah selayaknya mampu menjadi 

sasaran utama industri kreatif Indonesia di bidang kepariwisataan. Salah satu 

kawasan wisata yang yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat 

wisata halal yaitu Taman pra-sejarah Leang-Leang. Kawasan wisata halal 

tourism ini dibentuk dengan memanfaatkan falsafah hidup masyarakat Bugis 

yang masih dipegang hingga saat ini yaitu Sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi (saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling 

menghormati). Berdasarkan nilai budaya tersebut yang dijalankan sebagai 

pedoman pelayanan serta peningkatan mutu di kawasan wisata Leang-Leang 
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maka akan memberikan nilai tambah yakni pengembangan halal tourism serta 

pelestarian nilai budaya masyarakat Bugis. 
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