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ABSTRAK 

 

MULYANA: Manajemen Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Buddhis. 

Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, 

2015. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen 

ekonomi keluarga dalam perspektif Buddhis.  

 Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang digunakan 

berupa pendapat, gagasan, atau hasil pemikiran mengenai manajemen, ekonomi, 

keluarga, dan nilai-nilai ajaran Buddhisme yang berkaitan dengan ekonomi yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan metode content analysis, dimana data yang berupa pendapat, 

gagasan, maupun hasil pemikiran dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

secara deduktif-induktif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sebagai konsep modern 

dapat dipadukan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Buddhisme dalam 

upaya mengelola ekonomi keluarga. Konsep manajemen bermanfaat dalam 

pengelolaan perekonomian keluarga, sehingga segala sumber daya yang ada dapat 

dipergunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan Nilai-nilai ajaran Buddha 

memberikan petunjuk bagaimana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan 

materi melalui cara-cara memperoleh penghasilan tanpa mengabaikan moralitas, 

kekayaan yang telah diperoleh disimpan atau dijaga, dan penggunaannya, serta 

sikap mental seseorang dalam memandang kekayaan yang dimiliki. Perpaduan 

tersebut dapat menjadi model ideal dalam pengelolaan ekonomi sehingga 

menghasilkan kesejahteraan, tidak hanya untuk keluarga tetapi dapat memberikan 

kontribusi bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hasil 

akhir dari perpaduan manajemen dan nilai-nilai Buddhisme adalah terciptanya 

kesejahteraan bagi keluarga secara lahir dan batin, masyarakat, dan lingkungan. 

Lingkungan akan terus terjaga kelestariannya dengan diterapkannya prinsip-

prinsip Buddhisme dan manajemen yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu melakukan aktivitas yang 

berkaitan dengan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang beraneka ragam, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan 

papan. Selain itu, kebutuhan seperti  kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, 

hiburan, dan sarana telekomunikasi juga tidak kalah pentingnya. Untuk memenuhi  

berbagai macam kebutuhan tersebut manusia harus mencari nafkah atau bekerja. 

Mereka harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Dengan pekerjaan yang sesuai keinginan dan kemampuan yang dimiliki serta 

mendapatkan penghasilan yang sepadan, mereka dapat memenuhi kebutuhan 

untuk menjalani kehidupan dengan layak. Mereka dapat mengembangkan usaha, 

meningkatkan keterampilan, dan dapat menyisihkan sebagian untuk cadangan 

ketika menghadapi kesulitan. 

Dalam kehidupannya, manusia selalu berhubungan dengan aturan-aturan 

atau norma seperti ajaran agama yang dianut. Ajaran agama tersebut berfungsi 

sebagai pedoman atau pengendali berbagai aktivitas manusia yang meyakininya. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dimplementasikan dalam 

keseharian sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Agama juga 

memberikan pedoman bagaimana seseorang harus bekerja mencari nafkah dan 

bagaimana menggunakan penghasilan tersebut untuk menyokong kehidupannya. 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan seseorang 
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dapat berkontribusi positif, seperti kemampuan untuk mengurangi stres pada saat 

bekerja, mempengaruhi sikap etis individu, dan motivasi dalam bekerja.  

Idealnya, kekayaan yang diperoleh dari bekerja seharusnya dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan sebagian disimpan untuk investasi, 

pengembangan usaha, dan cadangan yang dapat digunakan pada saat mengalami 

kesulitan. Saat ini, pemahaman tentang ekonomi didominasi oleh konsep dari 

dunia barat yang bersifat liberal dan materialistik. Pengaruh dominan dari konsep 

ekonomi liberal dan materialistik telah meresap ke setiap lapisan dari lingkup 

yang sempit seperti individu dan keluarga sampai lingkup yang luas seperti 

negara. Pengaruh tersebut telah membentuk cara pandang manusia sehingga 

menjadi lebih materialistik dan konsumtif. Di era globalisasi, segala sesuatu dapat 

diakses dengan mudah. Berbagai informasi dapat diperoleh melalui berbagai 

media. Iklan tentang penawaran barang atau jasa dengan informasi lengkap 

mengenai  manfaat dan keunggulannya menyebabkan orang tanpa berpikir 

panjang berlomba-lomba untuk memiliki atau menikmatinya.  Hal tersebut 

menyebabkan kebanyakan orang lebih suka untuk membelanjakan 

penghasilannya, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting secara berlebihan 

sehingga tidak dapat mengembangkan usaha dan tidak dapat mengatasi masa sulit. 

Pengaruh globalisasi telah menyebabkan manusia menjadi lebih kosumtif dan 

cenderung tidak terkendali dalam membelanjakan penghasilannya. Mereka 

bahkan dapat membeli sebuah barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau 

sudah ada barang lain yang memiliki fungsi sama. Seseorang dapat memiliki 

handphone lebih dari satu hanya karena model, fasilitas yang disediakan, 



3 

 

 

 

kecanggihan, dan tentu saja harganya. Banyak keluarga yang kurang berhasil 

dalam mengelola penghasilannya.  

Pada kenyataannya, untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan tidak selalu mudah, terlebih lagi jika harus 

memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut. Seseorang akan mengalami konflik 

batin jika pekerjaan yang ditekuni tidak sesuai dengan kemampuan, atau bahkan 

bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Meskipun demikian, mereka 

harus menekuni pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan keinginan, keterampilan, 

dan nilai-nilai agama yang diyakinynya. Hal ini terjadi karena persaingan di pasar 

tenaga kerja sangat tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak 

sanggup menyerap tenaga kerja produktif yang ada. Saat ini, masih banyak orang 

yang beranggapan bahwa pekerjaan dan nilai-nilai spiritual keagaamaan 

merupakan dua hal yang terpisah. Orang yang setiap hari rajin beribadah tetapi 

dalam bekerja masih menggunakan cara-cara yang tidak layak. Kasus korupsi 

yang terjadi di lingkungan kementerian agama merupakan salah satu contohnya. 

Kementerian yang bertugas mengurus kehidupan rakyat di akhirat yang 

seharusnya dipercayakan kepada orang-orang yang berintegritas ternyata 

paling memalukan. Sudah dua menteri agama yang tersangkut kasus 

korupsi. Yang pertama bahkan bertitel profesor, doktor dan juga hafizd al-

Quran. Namanya, Said Agil Husen al-Munawar.  Yang kedua adalah 

mantan Ketua Umum Partai Islam,  tamatan IAIN Jakarta, Namanya 

Suryadarma Ali. Sejumlah dirjen dan pejabat di Kementerian Agama juga 

sudah dan sedang menikmati hotel gratis di sejumlah penjara 

(http://www.kompasiana.com/mjnasti/korupsi-di-mana-mana_54f3a80a7-

455137a2b6c7cf3). 

 

Kekayaan dapat menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Keluarga  

miskin akan kesulitan dalam menenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, 

pangan, rumah, dan kesehatan yang layak. Kasus seperti kelaparan, tidak dapat 

berobat ketika sakit, tinggal di kolong jembatan, mengemis, dan putus sekolah 
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merupakan kejadian yang dapat ditemui dalam keseharian akibat  

ketidakmampuan keluarga miskin dalam mendukung kehidupannya dengan layak. 

Selain itu, kemiskinan sering menjadi pemicu perselisihan dalam sebuah keluarga.  

Perceraian sering kali terjadi akibat kurangnya perekonomian keluarga. Tekanan 

hidup dapat menyebabkan seseorang menggunakan jalan pintas untuk mengatasi 

atau hanya sekedar untuk melupakan masalah untuk sesaat. Meskipun demikian, 

keluarga yang memiliki kekayaan yang berlimpah juga tidak dapat memberikan 

jaminan kebahagiaan. Banyak keluarga yang secara finansial berlimpah tetapi 

mereka tidak berhasil memanfaatkan. Kebanyakan dari mereka justru 

menggunakan untuk kegiatan atau hal-hal yang tidak berguna.  

Terlalu banyak uang juga bisa mengakibatkan gangguan fisik dan nonfisik 

seperti susah tidur, mudah curiga, dan stres. Gangguan fisik disebabkan oleh 

konsumsi makanan yang berlebihan. Meningkatnya khasus kematian akibat 

penyakit berbahaya seperti jantung, diabetes,  dan penyakit berbahaya lainnya 

karena konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan dan tidak semestinya. 

Gangguan non-fisik disebabkan karena rasa takut akan kehilangan harta benda 

yang dimilikinya, sehingga rasa was-was, tidak dapat tidur, dan stress selalu 

menghantui. Di sisi lain, uang merupakan alat pembayaran yang mudah 

dibelanjakan. Namun membelanjakan uang lebih mudah daripada mengatur uang 

untuk dibelanjakan dengan penuh kebijaksanaan. Mengatur penggunaan uang 

bukanlah hal mudah namun banyak manfaatnya.  

Kekayaan yang dimiliki keluarga harus dimanfaatkan secara optimal. 

Untuk memberikan manfaat yang optimal, dibutuhkan pengelolaan atau 

manajemen berkaitan dengan ekonomi rumah tangga secara efektif dan efisien, 
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sehingga memberikan manfaat yang seimbang bagi diri sendiri, orang lain, 

maupun lingkungan. Konsep manajemen modern dan nilai-nilai spiritual dapat 

dikolaborasikan dalam pengelolaan ekonomi keluarga sehingga manfaat optimal 

dari kekayaan yang dimiliki keluarga dapat tercapai. Kolaborasi antara 

manajemen dan ekonomi Buddhis dapat menjadi solusi yang tepat dalam 

mewujudkan keluarga hita sukhaya dalam upaya mencapai kebahagiaan dan  

tujuan akhir umat Buddha, yaitu nibbana. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain: 

1. Masih ada orang yang beranggapan bahwa pekerjaan terpisah dengan nilai-

nilai spiritual keagamaan dalam implementasinya. 

2. Masih ada keluarga yang tidak dapat mengelola perekonomian dengan baik. 

3. Terdapat umat Buddha yang belum mengenal konsep ekonomi Buddhis. 

4. Terdapat umat Buddha yang belum menerapkan nilai-nilai ajaran agama 

Buddha dalam memperoleh, menyimpan, dan menggunakan kekayaan. 

5. Terdapat umat Buddha yang belum memiliki sikap mental dalam memandang 

kekayaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Buddha. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana manajemen ekonomi rumah tangga dalam perspektif Buddhis? 

2. Bagaimana seharusnya umat Buddha memperoleh nafkah, menyimpan 

kekayaan, menggunakan kekayaan, dan bagaimana sikap mentalnya dalam 

memandang kekayaan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

manajemen ekonomi keluarga dalam perspektif Buddhis. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian 

pustaka. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013: 18). 

Sedangkan studi pustaka (library research) adalah serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2004: 3).  Pengumpulan data 

dalam penelitian studi pustaka meliputi lingkup yang sangat luas dan terbebas dari 

batasan ruang karena di mana saja dapat ditemukan data yang relevan. Lokasi 

pengumpulan data dapat ditemukan di mana pun manakala tersedia kepustakaan 

yang sesuai dengan obyek material penelitian, seperti perpustakaan, toko buku, 

pusat studi, pusat penelitian, dan bahkan internet  (Kaelan, 2005: 139).   
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Mestika Zed (2004: 4-5) mengemukakan empat ciri utama studi pustaka, 

yaitu: 

1. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan 

bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa 

kejadia, orang atau benda-benda lainnya. 

2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemanamana 

kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia 

diperpustakaan. 

3. Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber skunder, artinya bahwa peneliti 

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan 

pertama di lapangan. 

4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Gorys Keraf (1984:165-166) mengemukakan tujuan metode kajian 

kepustakaaan adalah membaca kritis segala bahan kepustakaan dengan: (1) 

meneliti masalah-masalah penyusunan yang rumit dan mengekspresikan semua 

bahan dari berbagai macam-macam sumber; dan (2) mengadakan seleksi dari 

berbagai bahan yang mengandung sudut pandang berbeda-beda dengan memilih, 

menimbang, mengolah, dan menyusun kembali bahan-bahan kepustakaan 

kedalam bentuk akhir yang dapat diterima oleh semua pembaca dari segala lapisan 

masyarakat. 

Metode penelitian kepustakaan dipilih penulis karena persoalan 

manajemen ekonomi keluarga menurut perspektif Buddhis hanya relevan dijawab 

melalui penelitian pustaka dan tidak mungkin menggunakan metode riset 

lapangan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan konsep ekonomi yang bersumber dari 



8 

 

 

 

kitab suci, hasil penelitian  dianalisis sehingga menghasilkan  pemahaman yang 

benar mengenai manajemen ekonomi keluarga sehingga dapat menjadi pedoman 

dalam mencapai kesejahteraan material dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

melakukan penelitian, penulis harus memperhatikan langkah-langkah penelitian 

kepustakaan. Mestika Zed (2004:17) menyusun langkah-langkah penelitian 

kepustakaan sebagai berikut: (1) menyiapkan alat perlengkapan; (2) menyusun 

bibliografi kerja; (3) mengatur waktu; dan (4) membaca dan membuat catatan 

penelitian.  

 Sumber primer dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013: 225). Dalam 

penelitian ini, sumber data yang adalah berupa dokumen. Dokumen merupakan 

catatan peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013: 240). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa gagasan, ide, pendapat atau konsep-konsep yang berasal dari 

kitab suci, buku, atau hasil penelitian yang relevan dengan manajemen ekonomi 

keluarga menurut perspektif Buddhis. Setelah pengumpulan data dianggap cukup, 

maka penulis mulai mempelajari,  melakukan pengolahan, dan analisis data.  

 Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang 

sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak 

manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan 

akhir penelitian (Subagyo, 2006: 104-105). Dalam analisis data, penulis 

membedah teori atau konsep yang berkenaan dengan manajemen ekonomi 

keluarga menurut perspektif Buddhis sehingga diperoleh kejelasan makna dari 

konsep atau teori tersebut. Dalam analisis data juga dilakukan pengelompokan 
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hasil analisis dalam kategori dan pola  tertentu sehingga diperoleh alur yang 

mudah dipahami. 

   

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian “Manajemen Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Buddhis” ini 

memiliki kontribusi untuk beberapa aspek, yaitu teori, praktik, dan penelitian 

lanjutan yang dapat diterapkan pada bidang pendidikan maupun pembinaan umat 

Buddha pada umumnya.  

1. Aspek teori, memberi sumbangan teori berkaitan dengan kajian ajaran agama 

Buddha yang kontekstual dengan masalah ekonomi, khususnya manajemen 

ekonomi keluarga; 

2. Aspek praktik, kontribusi terhadap umat Buddha yaitu sebagai pedoman 

dalam mengelola ekonomi keluarga sesuai dengan ajaran agama Buddha; 

3. Aspek praktik, kontribusi terhadap para Pembina umat Buddha untuk 

mengembangkan strategi pembinaan umat dalam aspek ekonomi; 

4. Aspek penelitian lanjutan, mendorong peneliti lain melakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai ajaran agama Buddha yang kontekstual dengan 

masalah ekonomi. 
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   BAB II 

KONSEP MANAJEMEN EKONOMI KELUARGA 

 

A. Konsep Manajemen 

Keberadaan manajemen sama tuanya dengan keberadaan manusia di bumi 

ini. Meskipun kegiatan yang berkaitan dengan manajemen masih sangat sederhana 

dan tidak serumit saat ini, tetapi aktivitas tersebut telah ada. Seiring dengan 

berkembangnya zaman dan kompleksnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia, 

maka berkembang pula kegiatan yang berkaitan dengan manajemen. Manajemen 

sudah semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan pokok, baik oleh sekumpulan 

individu, kelompok, maupun organisasi untuk mencapi tujuan (Wibowo, 2012: 7). 

Saat ini, manajemen menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan dan 

dibutuhkan oleh siapa saja, baik dalam skala individu maupun organisasi. Selain 

itu, untuk dapat memahami manajemen dengan benar diperlukan adanya 

penyamaan persepsi tentang pengertian, fungsi, peran, keterampilan, hierarki, dan 

tantangan yang dihadapi manajemen (Wibowo, 2012: 8).  

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti 

tangan dan agere yang berarti melakukan. Jika kedua kata digabung maka akan 

membentuk kata kerja managere yang artinya menengani. Dalam bahasa Inggris 

managere diterjemaahkan dalam bentuk kata kerja to manage dan kata benda 

management, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemaahkan menjadi 

manajemen atau pengelolaan (Husaini Usman, 2010: 5). Dengan demikian, 

manajemen berkaitan dengan aktivitas pengaturan, penatan, atau pengelolaan. 

Dendy Sugono (2008: 870) mengartikan manajemen sebagai penggunaan sumber 
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daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sumber daya yang dimiliki organisasi 

harus dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin tercapai. Menurut M. 

Manullang (2008: 3), istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: 

manajemen sebagai proses, aktivitas orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni (art) dan ilmu. Manajemen 

sebagai proses berarti terdiri dari langkah-langkah atau tahap untuk yang dimulai 

perencanaan sampai evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari suatu tujuan. 

Manajemen sebagai aktivitas orang-orang yang melakukan aktivitas berarti 

manajemen melibatkan banyak orang, dimana orang-orang tersebut memiliki 

peran masing-masing, dan dapat pula mereka membentuk hirarki tertentu dalam 

melaksanakan tugasnya. Sedangkan manajemen sebagai seni dan ilmu 

mengandung arti bahwa proses manajemen memerlukan cara atau sentuhan 

tertentu, dan keterampilan dalam manajemen dapat dipelajari.  

Dengan berkembangnya makna manajemen, maka banyak ahli 

memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan pendekatan dan pandangan 

masing-masing. Menurut Oey Liang Lee dalam  M. Manullang (2008: 5) 

manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Dari definisi tersebut manajemen merupakan aktivitas yang dimulai 

dari merencanakan, mengorganisasikan, menyusun, mengarahkan, dan mengawasi 

sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Glover  dalam Buchari  

Alma (2001: 130) mengemukakan pendapat bahwa manajemen sebagai 

kepandaian manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai, dan 

mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang 



12 

 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Donelly, Gibson, dan Ivancecich 

dalam Syarif Hidayat dan Asroi (2013: 6) berpendapat bahwa management is a 

process, but their stress is more on coordination. In order to achieve goals, 

coordination is essential and management involves securing and maintaining this 

coordination. Dari pendapat tersebut, manajemen lebih menekankan pada 

koordinasi untuk memastikan seluruh proses atau aktivitas berjalan dengan baik. 

Menajemen  juga melibatkan keamanan dan pemeliharaan pada koordinasi yang 

baik. Sedangkan Malayu Hasibuan (2003: 1) menyatakan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Mary Parker Follet dalam Wibowo (2012: 9)  menyatakan manajemen adalah  the 

art of getting things done through people, yaitu sebagai suatu seni untuk 

mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain Sedangkan 

Stephen P. Robbins dan M. Coulter  (2007: 37) mengartikan bahwa management 

involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their 

activities are completed efficiently and effectively.  Manajemen merupakan 

kegiatan yang melibatkan koordinasi dan pengawasan aktivitas kerja sehingga 

aktivitas yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Dengan 

demikian, manajemen menghendaki adanya efektivitas dan efisiensi kerja dalam 

mencapai tujuan.  

Efektivitas dan efisiensi dimaknai Peter F. Drucker dalam Ernie T. Sule 

dan K. Saefullah (2012: 7) sebagai mengerjakan pekerjaan yang benar (efektif) 

dan mengerjakan pekerjaan dengan benar (efisien). Jika mengerjakan pekerjaan 

yang  benar  maka tujuan yang sudah direncanakan akan tercapai sesuai target 
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karena penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalkan. Jika pekerjaan 

dilakukan dengan cara yang benar semua sumber daya yang ada dimanfaatkan 

dengan efisien (hemat), tidak ada yang terbuang sia-sia. Efisien juga berkaitan 

dengan waktu, artinya suatu tujuan atau target organisasi dapat dicapai sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan.  Keefektifan menurut Gibson, et.al. (2003) 

dalam Husaini Usman (2010: 3) dapat dilihat dalam  tiga perspektif, yaitu: (1)   

keefektifan individu (input), yang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kemampuan, motivasi, dan stress; (2) keefektifan kelompok (proses), yang 

ditentukan oleh kekompakan (cohesiveness), kepemimpinan, struktur, status, 

peran, dan norma; dan (3) keefektifan organisasi, yang ditentukan oleh 

lingkungan, ideologi, pilihan strategis, struktur, proses, dan budaya. Dengan 

demikian, efektivitas manejemen ditentukan oleh masing-masing individu, 

kelompok (setelah individu-individu membentuk kumpulan/kelompok), dan 

organisasi (kelompok-kelompok yang terbentuk dari individu-individu berkumpul 

dalam organisasi). Secara individu efektivitas ditentukan oleh pengetahuan, 

keterampilan, motivasi, dan tekanan yang dimiliki individu. Jika individu 

memiliki pengetahuan yang mencukupi, keterampilan yang sesuai dengan 

bidangnya, memiliki motivasi yang tinggi atas pekerjaan, maka efektivitas di 

tingkat individu dapat dicapai. Individu yang memiliki tekanan/stres yang terlalu 

besar akan menurunkan  kinerja dan mengurangi efektivitas karena ia akan 

cenderung membuat kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan. 

Kekompakan, kepemimpinan, struktur  dan peran yang jelas akan meningkatkan 

efektivitas secara kolektif. Di tingkat yang lebih tinggi, manajemen strategis, 

lingkungan yang mendukung, teknologi yang memadai, visi dan misi yang jelas, 
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dan budaya organisasi yang mantap dapat meningkatkan efektivitas suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi sebaliknya, jika 

organisasi tidak memiliki visi dan misi yang jelas, teknologi yang sekadarnya, 

lingkungan yang tidak mendukung, dan budaya organisasi yang lemah, maka 

tujuan yang telah ditetapkan akan sulit tercapai. Sedangkan efisiensi berkaitan 

dengan penghematan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak terjadi 

pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi (daya guna) adalah proses 

penghemmatan 7M + 1I dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (Husaini 

Usman, 2010: 2). Penghematan sangat penting dilakukan mengingat sumber daya 

yang dimiliki sangat terbatas. Sumber daya yang ada hanya digunakan untuk hal 

yang penting dan perlu. Pengalokasian sumber daya untuk hal yang tidak perlu 

dan tidak penting merupakan pemborosan dan akan mengancam eksistensi 

organisasi.  

Istilah lain yang memiliki makna yang pengelolaan  adalah administrasi. 

Sutisna (1989) dalam Rohiat (2010: 13) mengemukakan bahwa dalam 

penggunaan secara umum, administrasi diartikan sama dengan manajemen, dan 

administrator dengan manajer.  Administrasi berasal dari kata “ad” yang berarti 

ke, untuk, atau menuju, dan kata “ministrare” yang memiliki arti melayani, 

membantu, mengarahkan, sehingga jika digabung memiliki arti kegiatan 

melayani, membantu, atau mengarahkan (Syarif Hidayat dan Asroi, 2013: 1). 

Hennry Fayol dalam Syarif  Hidayat dan Asroi  (2013: 2) mempopulerkan kata 

administrasi sebagai fungsi dalam organisasi tata niaga yang memiliki unsur-

unsur perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan 

pengawasan. Administrasi dalam arti luas ialah seni (art) dan ilmu (science) 
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mengelola (memanaj) sumber daya 7M + 1I (man, money, material, machines, 

methods, marketing, and minutes + informasi) untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien (Husaini Usman, 2010: 2). Dari pernyataan tersebut, 

administrasi merupakan seni dan ilmu dalam rangka mengelola sumber daya 

untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Dari pengertian di 

atas, administrasi memiliki makna yang sama dengan manajemen. Meskipun 

demikian, beberapa ahli memiliki pandangan bahwa namajemen berbeda dengan 

administrasi. Ada ahli yang menganggap bahwa aktivitas manajemen tercakup 

dalam administrasi. Tetapi ada pula ahli yang berpendapat bahwa administrasi 

mencakup aktivitas manajemen. 

Dalam Bahasa Pali, kata yang memiliki makna sepadan dengan 

manajemen adalah saṃvikhāna (http://dictionary.tamilcube.com/pali-

dictionary.aspx). Sedangkan Arvind K. Singh (2012: 75) menuliskan the pali term 

of management is sanvidhāna, in the Vyāgghapajja-sutta of the Añguttara-nikāya, 

sannvidhātuṃ is used in the sense of the economic management wheres 

sanvidhāhati means systematic and proper management of economic system, it 

preceded by ālaṃkātuṃ (capable of doing). Selain itu, upaya pengekangan 

(saṃyama) dan pengendalian diri adalah faktor kunci  dalam filsafat manajemen 

Buddhis. Seseorang harus bijaksana dan strategis dalam mengelola rumah tangga, 

pendapatan, dan pembelanjaan. Menyenangi dan kecanduan pada kebiasaan-

kebiasaan buruk yang akan menghambat perkembangan ekonomi dan manajemen 

(Arvind K. Singh, 2012: 82). 

Manajemen memegang fungsi penting dalam menentukan keberhasilan 

suatu organisasi  dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan efektif dan 
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efisien. George Terry dalam Stoner dan Freeman (1992) membagi fungsi 

manajemen dalam empat terminologi, yaitu planning, organizing, actuating, dan 

controlling, sedangkan Durbin (1990) dalam Wibowo (2012: 12) menggunakan 

pengertian actuating menjadi leading, dimana perbedaan keduanya lebih kepada 

penekanan dan bukan merupakan perbedaan yang kontradiktif.  Nickels, McHugh 

dan McHugh (1997) dalam Ernie T. Sule dan K. Saefullah (2012: 8) 

mengemukakan empat fungsi dari manajemen, yaitu perencanaan atau planning, 

pengorganisasian atau organizing, pengimplementasian atau directing, dan 

pengendalian dan pengawasan atau controlling. Perencanaan merupakan proses 

yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di 

masa depan dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mencapai target 

dan tujuan organisasi. Perencanaan harus disusun secara matang untuk menjamin 

tercapainya tujuan, selain itu perencanaan juga digunakan sebagai acuan dalam 

mengevaluasi ketercapaian tujuan. Pengorganisasian merupakan proses yang 

menyangkut bagaimana perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan oleh 

semua pihak dalam organisasi sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengimplementasian merupakan proses 

implementasi program oleh setiap pihak yang melibatkan proses motivasi 

sehingga setiap orang yang terlibat dapat bekerja dengan semangat dan penuh 

tanggung jawab. Sedangkan pengendalian dan pengawasan merupakan proses 

yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang telah 

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 
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Wibowo (2012: 12-14) merangkum inti dari  fungsi manajemen ke dalam 

enam bagian, yaitu: (1) planning; (2) organizing; (3) staffing; (4) leading; (5) 

actuating; dan (6) controlling. 

1. Planning 

Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen. Tahap ini 

meliputi pendefinisian tujuan, pengembangan strategi pencapaian, dan 

pengembangan urutan kegiatan secara menyeluruh dari rencana untuk 

menyatukan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2. Organizing 

Organizing merupakan tanggung jawab dari pimpinan. Dalam konteks 

keluarga, kepala keluarga berperan sebagai pemimpin dalam mengorganisasi 

sumber daya yang ada, termasuk mempertimbangkan apa yang harus dikerjakan, 

siapa yang melakukan, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa bertanggung jawab 

kepada siapa, dan bagaimana putusan itu dibuat. Tahap ini merupakan persiapan 

sebelum pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan. 

3. Staffing 

Pada tahap ini, kepala keluarga mengatur dan menentukan pekerjaan apa 

dan siapa yang cocok untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam lingkup 

keluarga, penentuan tugas dan siapa yang melakukan tidak terlalu sulit karena 

jumlah anggotanya terbatas, tetapi beberapa pekerjaan harus dirangkap oleh satu 

orang. 
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4. Leading 

Memimpin merupakan fungsi dari pemimpin untuk mengarahkan dan 

mengkordinasikan setiap anggota dalam rangka mencapai tujuan, termasuk 

memotivasi setiap anggota untuk bekerja dengan penuh semangat dan penuh 

tanggung jawab.  

5. Actuating 

Actuating merupakan implementasi dari apa yang telah direnjanakan 

dalam tahap planning dan telah dipersiapkan melalui organizing. 

6. Controlling 

Controlling merupakan aktivitas dalam rangka mengawasi dan 

meyakinkan bahwa apa yang telah direncanakan terlaksana dengan baik. Dalam 

tahap ini, kinerja atau capaian aktual harus dibandingkan dengan standar yang 

telah ditetapkan pada tahap planning, sehingga keberhasilan dapat ditentukan dan 

dievaluasi dalam rangka perbaikan. 

 

B. Konsep Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang 

diterjemahkan oleh orang-orang Barat sebagai management of  household or state 

(tata laksana rumah tangga atau kepemilikan) (Suherman Rosyidi, 2012: 4) atau 

seseorang yang mengatur rumah tangga (Mankiw, at. al., 2013: 3). Dalam literatur 

Buddhis awal, kata attha sepadan dengan kata economics dalam bahasa Inggris 

(Kekanadure Dhammasiri, 2010: 17).  

Ketika berpikir tentang ekonomi, kata-kata berikut mungkin muncul dalam 

benak, mewakili konsep  yang menjadi perhatian khusus para ahli ekonomi, 
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seperti: aktivitas ekonomi, pasar, alokasi, uang, modal, persaingan, pembangunan 

sumber daya, pertumbuhan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemiskinan, 

perundingan, tujuan, rasional, efisien, dan sebagainya (Kekanadure Dhammasiri, 

2010: 8). Pada awalnya, makna  ekonomi adalah segala aktivitas yang terjadi 

dalam rumah tangga. Dalam hal ini, rumah tangga tidak hanya dimaknai sebagai 

sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, tetapi dalam arti 

yang luas seperti organisasi, perusahaan, dan negara. Makna ekonomi menjadi 

berubah seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu aktivitas atau kegiatan 

yang berhubungan dengan ekonomi juga terus berkembang. George Friedrich List 

(1789-1846) dalam Suherman Rosyidi  (2012: 3) mmembagi tahap-tahap 

kehidupan ekonomi manusia ke dalam: (1) perburuan dan perikanan; (2) 

peternakan; (3) pertanian; (4) pertanian dan kerajinan setempat; dan (5) pertanian, 

industri, dan perniagaan internasional. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kebutuhan manusia semakin bertambah. Pada tahap awal, manusia hanya 

memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Manusia mencari makanan hanya 

untuk satu kali makan dan akan mencari makanan lagi ketika merasa lapar. 

Mereka belum memikirkan bagaimana menyimpan makanan. Pada saat itu, 

mereka tinggal di tempat yang sederhana seperti gua dan pohon. Seiring dengan 

perkembangan daya pikir, mereka mulai memelihara hewan sebagai persediaan 

makanan. Pada tahap selanjutnya mereka juga membutuhkan tempat tinggal dan 

pakaian untuk sebagai perlindungan. Saat ini kebutuhan manusia menjadi semakin 

bertambah. Mereka tidak hanya membutuhkan sandang, pangan, dan papan, tetapi 

keamanan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi juga menjadi kebutuhan 

pokok. Iskandar Putong (2013: 1-2) menyatakan bahwa pada masa kondisi 
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perekonomian yang semakin marak yang ditandai oleh semakin berkembangnya 

sektor industri, terutama manufaktur (pengolahan), maka kebutuhan manusia pun 

semakin berkembang (bergeser), yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.   

Samuelson (1961) dalam Dadang Suhardan, dkk (2012: 3)  mendefinisikan 

ekonomi sebagai suatu kegiatan tentang bagaimana manusia menanfaatkan 

sumber  daya produksi yang langka dalam menghasilkan barang dan jasa serta 

mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa yang akan 

datang, oleh sekelompok orang atau masyarakat. Dari definisi tersebut, manusia 

memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dimana kebutuhan yang lain akan 

muncul setelah kebutuhan yang satu terpenuhi. Sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia memiliki keterbatasan sumber daya, 

sehingga harus ditentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum memenuhi kebutuhan  yang lainnya.  

Dendy Sugono, dkk (2008: 355) mengartikan ekonomi sebagai ilmu 

tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta 

kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan 

uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian 

(suatu negara); dan urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara). Dari 

pengertian tersebut, ekonomi berkaitan dengan cara-cara suatu barang atau jasa 

diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Ekonomi juga dapat dimaknai 

sebagai tata kehidupan perekonomian suatu negara atau hal-hal yang berhubungan 

dengan pengaturan keuangan dalam sebuah rumah tangga dalam pengertian luas, 

seperti, keluarga, organisasi, dan negara. 
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Pembahasan mengenai ekonomi selalu dikaitkan dengan kesejahteraan dan 

kebahagiaan. Meskipun ekonomi hanya sebagai salah satu faktor kesejahteraan, 

tetapi penting untuk mendapat perhatian. Secara umum keluarga atau individu 

yang sejahtera maka mereka berkecukupan dalam bidang ekonomi. Meskipun 

demikian, pengertian kesejahteraan bersifat subyektif. Sukirno dalam Euis Sunarti 

(2006: 2-13) menyatakan bahwa setiap orang dengan pedoman, tujuan, dan cara 

hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula 

tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. 

Setiap orang mempunyai ukuran yang berbeda-beda dalam mengartikan 

kesejahteraan. Masyarakat juga memaknai kesejahteraan dengan cara yang 

berbeda pula. Dengan alasan ini, Soembodo (2004) dalam Euis Sunarti (2006: 2-

13) menyatakan bahwa dibutuhkan penjabaran yang detail dan hati-hati dengan 

memperhatikan keragaman dan kondisi sosial budaya masyarakat.  

Karena faktor kelangkaan sumber daya, manusia harus memilih kebutuhan 

mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan 

yang lain. Abraham H. Maslow dalam Irham Fahmi (2013: 193) telah menyusun 

urutan kebutuhan yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan, yang terdiri dari 

lima tingkatan kebutuhan, dimana setiap tingkatan (hierarchy) akan diperoleh jika 

telah dilalui dengan tingkatan yang di bawahnya dan seterusnya. Adapun urutan 

atau hierarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow adalah: (1) physiological 

needs; (2) safety and security needs; (3) social needs; (4) esteem needs; dan (5) 

self-actualization needs. Physiological needs merupakan kebutuhan yang paling 

dasar atau pokok yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi oleh seorang individu meliputi sandang, pangan, dan papan. 
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Pada kebutuhan tingkat kedua, manusia membutuhkan rasa aman. Keamanan yang 

dibutuhkan manusia harus terpenuhi baik secara fisik maupun psikologis. Rasa 

aman dapat dipenuhi melalui keamanan dalam tempat tinggal yang memadai, 

menyisakan sebagian penghasilan yang diperoleh dari bekerja, adanya jaminan 

pensiun, memiliki asuransi, dan sebagainya. Kebutuhan tingkat ketiga, seseorang 

membutuhkan pengakuan penghormatan dari orang lain, yang mencakup perasaan 

seseorang seperti memperoleh kasih sayang, keluarga yang bahagia, tergabung 

dalam organisasi sosial, seperti arisan dan sebagainya. Kebutuhan tingkat 

keempat, mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri, meskipun 

keinginan ini bergantung pada kekuatan, kompetensi, kebebasan, dan 

kemanidrian. Pada tahap ini seseorang memnginginkan orang lain memperhatikan 

prestasi dan menghargainya. Kebutuhan tingkat kelima, seseorang ingin 

menggunakan seluruh potensi yang dimiliki  dan mewujudkannya dalam bentuk 

pengembangan diri, jauh melebihi dari sekedar rutinitas. Dapat pula menciptakan 

karya, ide, dan gagasan yang dianggap luar biasa dan patut dihargai oleh orang 

lain. Dari lima tingkatan kebutuhan tersebut, Maslow menganggap bahwa 

kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan 

berikutnya. Meskipun demikian banyak ahli tidak sependapat dengan gagasan 

tersebut. Mereka menganggap bahwa selain kebutuhan dasar (sandang, pangan, 

papan), manusia juga membutuhkan keamanan, dan penghargaan dalam waktu 

bersamaan sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. 

C. G.  Faustino dalam Irham Fahmi  (2013: 197) mengemukakan bahwa orang 

yang sudah menikmati keamanan fisik yang paling mantap sekalipun, tetap perlu 
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makan, pakaian, perumahan, tetap perlu diakui keberadaannya, tetap ingin 

berkembang dan diakui. 

Dalam usaha memenuhi kebutuhan, unsur keinginan turut menjadi 

penentu. Pada saat lapar dan haus, orang hanya butuh makanan dan minuman, 

tetapi keinginan mengarahkan untuk makan dan minum apa dan di mana. Untuk 

menutupi tubuh dari rasa dingin dan malu, manusia membutuhkan pakaian. Tetapi 

keinginan manusia mengarahkan untuk memilih pakaian yang model dan 

harganya seperti apa dan membelinya di mana. Demikian pula untuk berlindung 

dari hujan dan panas, manusia membutuhkan rumah atau tempat tinggal dan 

keiginan mementukan tinggal di rumah yang seperti apa dan di mana lokasinya. 

Dari contoh tersebut, Iskandar Putong (2013: 2) menyatakan bahwa seungguhnya 

kebutuhan manusia itu relatif terbatas, akan tetapi keinginan manusialah yang 

tidak terbatas. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas dalam memenuhi 

kebutuhan tetapi hanya memiliki sumber daya yang terbatas. Dengan alasan 

tersebut, maka ekonomi dalam lingkup mikro (ekonomi mikro) sering disebut 

dengan ilmu memilih.  

Untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak semua orang dapat 

melakukannya. Apalagi datambah dengan adanya keingginan. Orang yang 

memiliki kemampuan finansial saja yang mampu memenuhi kebutuhan 

berdasarkan keinginan dan selera. Dalam konteks ilmu ekonomi, keinginan 

disebut pula dengan pemuas kebutuhan atau pilihan atas pemenuhan kebutuhan.  

Ilmu ekonomi membantu manusia menjadi makhluk ekonomis yang peranannya 

bukan saja untuk menjalankan hak hidup (memenuhi kebutuhan sesuai keinginan) 

akan tetapi juga bagaimana mengelola hak hidup itu menjadi lebih efisien dan 
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efektif, adil dan merata, imbang dan berkesinambungan (Iskandar Putong, 2013: 

3).  

 

C. Konsep Keluarga 

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang memiliki tata nilai atau 

aturan-aturan tertentu yang khas. Tata nilai atau aturan-aturan tersebut dapat 

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Secara umum 

keluarga terdiri suami, istri, dan anak-anaknya. Mereka berkumpul karena ikatan 

perkawinan, hubungan darah, dan adopsi. Hunter (1991) dalam Euis Sunarti 

(2006: 2-3) menyatakan bahwa pembahasan dan perbedaan pendapat mengenai 

pendefinisian keluarga umumnya berkaitan dengan ruang lingkup, struktur, dan 

komposisi keluarga. Keluarga memiliki pengertian ayah dan ibu besarta anak-

anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, sanak 

saudara, kaum kerbat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam 

masyarakat, dan keluarga inti  yang hanya terdiri atas suami, istri, dan anak 

(Dendy Sugono, 2008: 659). Dari pengertian tersebut, keluarga memiliki dua 

makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit, keluarga hanya 

terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam makna luas, keluarga adalah 

seluruh orang yang berada dalam satu rumah karena ikatan tertentu. Menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil 

dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau 

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Euis Sunarti, 2006: 2-3). Definisi 

tersebut lebih menekankan pada hubungan antara beberapa individu yang 
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memiliki ikatan tertentu seperti perkawinan dan hubungan darah. Sedangkan 

pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata 

yaitu kawula dan warga (Abu Ahmadi & Nur Ubbiyati, 2001: 176). Kawula 

artinya hamba dan warga artinya anggota, sehingga keluarga dapat diartikan 

anggota hamba atau warga saya. Sedangkan Hasbullah (201: 87) 

mengemukakan bahwa keluarga dalam pengertian sempit adalah suatu kesatuan 

hidup bersama (sistem sosial) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan 

keluarga dalam pengertian luas atau besar adalah keluarga inti ditambah dengan 

anak-anak yang sudah menikah serta anggota keluarga yang lain seperti kakek dan 

adik dari suami dan istri, mertua, paman, bibi, dan keponakan. 

Burgess dalam  Jhana V. Utama (2012: 19) menyatakan bahwa keluarga 

memiliki pengertian sebagai satu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri, 

yaitu: (1) dipersatukan oleh ikatan perkawinan; (2) membentuk suatu rumah 

tangga; (3) berhubungan satu sama lain; (4) menciptakan, mempertahankan, dan 

menghayati kebudayaan yang sama. Dari ciri-ciri tersebut, keluarga dapat 

terbentuk melalui ikatan perkawinan maupun hubungan lainnya, dan mereka 

secara bersama-sama membuat suatu tata nilai atau aturan-aturan tertentu yang 

dilaksanakan dan dijaga secara bersama-sama pula. Selain itu, mereka juga saling 

berinteraksi. Interaksi terjadi karena mereka memiliki tugas dan peran masing-

masing.  Seperti yang dikemukakan Willian (1995) dalam Jhana V. Utama (2012: 

21) keluarga memiliki kumpulan orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, 

darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga yang saling berinteraksi 

dan berkomunikasi satu sama lain dengan melalui pelaksanaan peran masing-
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masing sebagai anggota keluarga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat 

yang berlaku umum atau menciptakan budaya sendiri. 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1993) dalan Jhana V. 

Utama (2012: 21-23) menjelaskan delapan fungsi dari keluarga, yaitu:  (1) 

keagamaan; (2) sosial budaya; (3) cinta dan kasih sayang; (4)  melindungi; (5) 

reproduksi; (6) mendidik dan sosiologi; (7) ekonomi; dan (8) pelestarian 

lingkungan. Dari pernyataan tersebut, pemerintah memberikan penekanan bahwa 

salah satu fungsi keluarga adalah berkaitan dengan perekonomian. Keluarga harus 

dapat mengelola perekonomiannya sendiri sehingga mereka dapat memenuhi, 

menjaga keseimbangan, dan meningkatkan perekonomiannya. Dengan cara 

tersebut sebuah keluarga dapat memperoleh kesejahteraan materi yang dapat 

mendukung terciptanya keluarga bahagia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Layard (2005) dalam Colin Ash (2008: 7) menyebutkan bahwa salah saktu faktor 

yang berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kondisi keuangan (ekonomi) 

selain enam faktor lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, pekerjaan, komunitas 

dan persahabatan, kesehatan, kebebasan individu, dan nilai-nilai yang diyakini 

seseorang atau falsafah hidup. Berkaitan dengan perencanaan belanja keluarga, 

Danny Sutjiono (2005: 14) menyusun menyusun berbagai jenis kebutuhan 

keuarga dalam urutan prioritas, yaitu: (1) Kebutuhan mutlak: makan, pakaian, 

perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi; (2) kebutuhan penting: 

pembayaran utang/angsuran kredit, olah raga dan rekreasi keluarga, 

hajat/sumbangan/undangan, gotong-royong, arisan, pajak; (3) kebutuhan yang 

perlu; peningkatan mutu dari berbagai kebutuhan yang mutlak dan yang penting; 

dan (4) kebutuhan yang kurang perlu. 
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Kesejateraan bukan hanya tanggung jawab kepala keluarga, tetapi 

merupakan tanggung jawab  bagi setiap anggotanya. Kesejahteraan materi 

berkaitan dengan perekonomian keluarga, yang secara spesifik berhubungan 

dengan kekayaan. Kekayaan sebagai sumber daya merupakan salah satu faktor 

penting penunjang kesejahteraan keluarga. Kekayaan dapat membantu 

menciptakan keharmonisan keluarga. Selain itu, keluarga yang sejahtera dapat 

memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap orang lain, masyarakat, dan 

lingkungan. Sebaliknya, keluarga miskin cenderung akan sulit untuk memberikan 

kontribusi yang lebih luas. Because of the poverty people may be too preoccupied 

with the mere struggle for survival and thus can not do any thing for their own 

perfection or for society. They also may create trouble for society in course of 

earning their own livelihood (Neelima Sinha, 2007: 307). Dengan alasan tersebut, 

kemisiknan harus dihindari dan kekayaan harus diupayakan oleh setiap keluarga. 

Ketika kekayaan dapat memenuhi kebutuhan dasar, setiap anggota keluarga 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas batin dan melakukan 

perbuatan lain sebagai tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat.  

 Dalam percakapannya dengan Dighajanu (Anguttara Nikaya 8.54), 

Buddha dimohon untuk membabarkan Dhamma mengenai hal-hal yang dapat 

memberikan keuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan sebagai perumah 

tangga, seperti kutipan berikut ini. 

Lord, to such as us, let the Exalted One also teach Dhamma; teach the 

things which will be to our advantage and for our happiness here on earth, 

for  our advantage and happiness in the world to come! 

  These four conditions, Tigerfood, lead to a clansman’s advantage and 

happiness here on earth. What four? 

Achievement in alertness, achievement in wariness, good company and the 

even life (E. M. Hare, 2006: 187-188). 
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Buddha menjelaskan empat hal yang dapat memberikan keuntungan dan 

kebahagiaan dalam kehidupan sekarang sebagai perumah tangga, yaitu: (1) 

kesiap-siagaan; (2) kewaspadaan; (3) sahabat yang baik; dan  (4) hidup seimbang.  

Pertama, kesiap-siagaan berhubungan dengan pekerjaan. Seseorang harus bekerja 

dengan cekatan dan tanpa kenal lelah, berbakat, mampu mengatur dan 

melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.  Kedua, kewaspadaan 

berhubungan dengan kekayaan yang diperoleh. Kekayaan harus diperoleh dengan 

cara bekerja dengan penuh semangat, dikumpulkan dengan kekuatan sendiri, dan 

dengan cara-cara yang sah. Kekayaan yang telah diperoleh harus dijaga dengan 

baik sehingga tidak mudah hilang , seperti disita, dicuri, terbakar, kebanjiran, dan 

tidak dihamburkan oleh ahli waris. Ketiga, seseorang harus dapat memilih teman-

teman yang baik. Keempat, seseorang perumah tangga harus dapat hidup dengan 

seimbang. Pengaturan antara pendapatan dan pengeluaran yang baik dapat 

memberikan kenyamanan (E. M. Hare, 2006: 188-189). Kepala keluarga sebagai 

orang yang paling bertanggung jawab terhadap perekonomian harus memiliki 

keterampilan yang dapat digunakan dalam bekerja, menghemat apa yang telah 

diperoleh, mempunyai kesungguhan hati dan selalu bersemangat dalam bekerja, 

tidak boleh bermalas-malasan. Setelah kekeyaan diperoleh melalui cara-cara yang 

benar, maka ia harus mampu melindunginya, memilih teman-teman yang baik, 

serta dapat menjaga keseimbangan keuangan. Meskipun demikian, tanggung 

jawab bukan hanya pada kepala keluarga saja berkaitan dengan empat hal 

tersebut. Setiap anggota keluarga, istri dan anak juga harus memiliki sikap yang 

sama dalam melakukan penghematan, melindungi, dan memilih teman yang baik. 

Berkaitan dengan berpenghidupan yang seimbang, Buddha menggambarkan orang 
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yang memiliki penghasilan kecil tetapi hidup mewah ibarat  orang yang 

menggunakan kekayaan seperti makan kayu ara dan orang yang berpenghasilan 

besar tetapi hidup seperti orang miskin seperti orang yang akan mati kelaparan. 

Buddha juga menjelaskan bagaimana kekayaan dapat ditingkatkan dengan cara 

berpantangan empat hal, yaitu: (1) pantang dari pesta pora; (2) pantang dari 

mabuk; (3) menghindari perjudian; dan (4) persahabatan yang baik 

(http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.054.-nara.html).  

 

D. Konsep Manajemen Ekonomi Keluarga 

Terbentuknya bahtera kehidupan rumah tangga idealnya didahului dengan 

suatu planning atau rencana, dari rencana yang ada direalisasikan dalam kegiatan 

untuk mencapai tujuan dari kehidupan berumah tangga (Jhana Virya, 2009: 5). 

Salah satu bidang yang harus direncanakan dan diimplementasikan dalam 

berkeluarga adalah ekonomi. Pengelolaan ekonomi keluarga merupakan faktor 

penting dalam menentukan kesejahteraan hidup anggota keluarganya meskipun 

kesejahteraan tidak hanya ditentukan  oleh perekonomian semata. Meskipun 

demikian, pengelolaan ekonomi di era globalisasi sangatlah penting, seperti yang 

dinyatakan oleh Dhammananda  bahwa the present world is a materialistic world 

and in order to meet your material needs, proper financing and budgeting is 

essential (http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammananda/marriage.-

html). Manajemen ekonomi merupakan cara-cara atau strategi yang harus 

dipertimbangkan untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kesejahteraan 

hidup. Economic management is considered as an important strategy for ensuring 

a good standard of living for all beings in the present world scenario (Arvind K. 
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Singh, 2012: 74). Manajemen ekonomi keluarga adalah cara-cara atau strategi 

penting yang harus dipertimbangkan untuk mengelola perekonomian dalam 

mencapai kesejahteraan hidup keluarga. Banyak keluarga yang gagal mengelola 

penghasilannya secara efektif dan efisien. Pengelolaan ekonomi rumah tangga 

bertujuan untuk mendayagunakan kesadaran, sikap, perilaku dan kemampuan 

anggota keluarga serta menggerakan potensi ekonomi keluarga guna memastikan 

adanya: (1) pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga secara optimum; (2) 

stabilitas kehidupan ekonomi keluarga; dan (3) pertumbuhan ekonomi keluarga 

(Danny Sutjiono, 2005: 4). Dari pernyataan tersebut, untuk dapat memenuhi 

kebutuhan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dibutuhkan manajemen untuk memastikan kesadaran, sikap, perilaku, dan 

kemampuan seluruh anggota keluarga digunakan seefektif dan seefisien mungkin 

sehingga tujuan dari pengelolaan ekonomi keluarga tercapai. Tanpa komitmen 

setiap anggota keluarga dalam menerapkan apa yang telah direncanakan, maka 

tujuan pengelolaan ekonomi keluarga tidak akan tercapai. Dengan penerapan 

manajemen ekonomi keluarga diharapkan kebutuhan ekonomi keluarga dapat 

terpenuhi, setabilitas perekonomian keluarga tercapai, dan kesejahteraan keluarga 

semakin meningkat. Dengan demikian peran dari manajemen ekonomi keluarga 

sangat penting dalam pengaturan perekonomian keluarga sehingga 

keberlangsungan hidupnya terjamin. 

Cara-cara atau strategi penting sangat dipergunakan dalam rangka 

pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki  untuk memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga. Pengelolaan dimulai dari merencanakan sumber 

penghasilan, strategi untuk mencapai, menentukan sumber daya yang dibutuhkan,  
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dan indikator pencapaian.  Pengorganisasiaan dilakukan dengan mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki, membagi tugas, dan tanggung jawab masing-masing 

anggota keluarga. Pelaksanaan berhubungan dengan aktualisasi semua tujuan 

yang sudah direncanakan dan diorganisasikan. Pengawasan digunakan untuk 

mengawasi penggunaan sumber daya yang ada sehingga tepat sasaran, efektif, dan 

efisien. 
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BAB III 

EKONOMI BUDDHIS 

 

A. Pengertian Ekonomi Buddhis 

Banyak orang yang beranggapan bahwa agama Buddha merupakan agama 

pertapaan yang tidak tertarik pada urusan duniawi. Anggapan tersebut tentu saja 

tidak tepat. Bagaimanapun juga, agama Buddha sekalu bersentuhan dengan 

kehidupan duniawi. Seperti yang dikemukakan oleh Laszlo Zsolnai (2011: 3), 

Buddhisme has a well-developed social facet and Buddhist are often engaged in 

progressive social change. Menurut Laszlo Zsolnai, nilai-nilai dari ajaran agama 

Buddha memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan sosial dalam 

berbagai segi kehidupan dan umat Buddha juga turut serta dalam perubahan sosial 

ke arah yang lebih baik.  Ajaran Buddha sebagai suatu agama telah melayani 

harapan dan cita-cita manusia; telah membantu perkembangan makhluk sosial 

dengan jalan yang patut dihormati dan semangat kebersamaan yang ditandai 

dengan usaha keras menuju perdamaian dan kebahagiaan (Sri Dhammananda, 

2005: 78). Dalam perjalanan spiritualnya, umat Buddha dianjurkan untuk 

menyeimbangkan kehidupan sosial, ekonomi, keagamaan, dan bidang lainnya 

dalam usaha mencapai kepuasan sesungguhnya dalam kehidupan mereka 

(Kekanadure Dhammasiri, 2010: 7-8). Dibutuhkan saling dukung antara 

kehidupan duniawi dan rohani dalam usaha mencapai tujuan yang lebih tinggi. 

Kehidupan duniawi merupakan sarana untuk mencapai kehidupan suci. Kesucian 

dan kekayaan, sebenarnya tidaklah merupakan dua hal yang bertentangan. 

Kehidupan rohani dan jasmani, spiritual dan material, seharusnya saling 
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menunjang bagi pembangunan manusia yang seutuhnya (K. Wijaya Mukti, 2003: 

37-38). Kontribusi Buddhisme dalam kehidupan sosial salah stunya adalah di 

bidang ekonomi. Buddhisme berusaha memberikan sumbangan nilai-nilai atau 

pemikiran dalam mengupayakan perkembangan ekonomi menuju ke arah yang 

lebih baik. Para pemikir Buddhis menyebut ekonomi yang menggunakan prinsip 

atau nilai-nilai dari ajaran Buddha dengan Ekonomi Buddhis atau Buddhist 

Economic. Buddhist economics incorporates the values of middle path, 

compassion, and balanced life into the pursuit of economic activity (Chandima 

Wijebandara, 2012: 26). Ekonomi Buddhis berusaha menggabungkan nilai-nilai 

dari Jalan Tengah, kasih sayang, dan kehidupan yang seimbang dalam mengejar 

kegiatan ekonomi.  

The main purpose of Buddhist Economics is to reduce pain or suffering for 

all living being (Laszlo Zsolnai, 2011: 11). Ekonomi Buddhis berusaha untuk 

membantu makhluk hidup (manusia) mengurangi kesakitan atau penderitaan. 

Dalam upaya mengurangi kesakitan atau penderitaan, ekonomi Buddhis 

mengajukan solusi alternatif yang berkebalikan dengan prinsip-prinsip ekonomi 

modern yang ternyata telah gagal untuk mengangkat kesejahteraan manusia tanpa 

merusak lingkungan. The materialistic management paradigm is based on the 

belief that the sole motivation behind doing business is money-making, and 

success should be measured only in terms of the profit that is generated (Laszlo 

Zsolnai, 2014: 5). Ukuran sistem ekonomi pada umumnya adalah menghasilkan 

uang dan kesuksesan diukur dari keuntungan yang dihasilkan. Sistem ekonomi 

modern telah mengeksploitasi lingkungan sehingga menimbulkan dampak buruk 

yang sangat memprihatinkan. Kapitalisme modern juga telah menyebabkan jurang 
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pemisah antara yang kaya dan miskin semakin lebar dan dalam. Faisal Basri 

(2002: 195) menyatakan bahwa globalisasi tidak berlaku bagi segalannya, tetapi 

yang pasti globalisasi selalu menyangkut ekspansi kekayaan (wealth), bukan 

mengalokasikannya. Kelompok yang kuat akan meningkatkan kekayaannya tetapi 

kekayaan tersebut tidak dialokasikan untuk membantu yang miskin, sehingga 

yang miskin akan tetap miskin. Selain itu, hilangnya berbagai spesies langka, 

pemanasan global, dan perubahan iklim ekstrem merupakan beberapa contoh 

dampak  rusaknya lingkungan. Pemanasaan global dan perubahan iklim telah 

mengakibatkan anomali cuaca serta pola hujan yang berubah-ubah dan sulit 

diprediksi (Freddy Numberi, 2011: 13). Anomali cuaca telah menyababkan banjir 

di suatu tempat tetapi di tempat lain justru gelombang panas terjadi, kejadian ini 

menyebabkan cuaca sulit untuk diperdiksikan. Kerusakan alam yang terjadi telah 

menimbulkan alam semesta menjadi tidak seimbangan. Dalam mencapai 

keseimbangan baru, alam semesta bereaksi dengan berbagai bencana yang 

belakangan muncul dan memakan korban yang tidak sedikit, baik nyawa maupun 

material.  

Ekonomi Buddhis merupakan penerapan nilai dan prinsip  yang diambil 

dari ajaran Buddha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Arvind K. Singh (2012: 

74) mengemukakan bahwa Buddhist economics is a model that supports the 

conventional forces and a free market and competition without destroying either 

nature or human society. Konsep ini mengutamakan pada bagaimana sesuatu 

dihasilkan dan digunakan tanpa merugikan manusia serta lingkungan.  Sedangkan 

Karunatilake (1976) dalam Peter Harvey (2000: 016) memaknai ekonomi Buddhis 

sebagai an economic system suitable to the modern world based on the discourses 



35 

 

made by the Buddha. Ekonomi Buddhis adalah sistem ekonomi yang cocok untuk 

dunia modern yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran  Buddha. Menurut 

Karunatilake, dasar dalam pembangunan menurut sistem ekonomi Buddhis adalah 

kerjasama dan harmonisasi usaha dalam sekelompok masyarakat. Schumacher 

(1975) dalam Peter Harvey  (2010: 219) menyatakan bahwa Buddhist economics 

must be very different from the economics of modern materialism, since the 

Buddhist sees the essence of civilization not in a multiplication of human wants 

but in the purification of human character formed primarily by a man’s work. 

Schumacher  menyadari adanya perbedaan prinsip antara ekonomi Buddhis 

dengan ekonomi modern yang bersifat materialistik, dimana umat Buddha melihat 

bahwa esensi dari peradaban adalah berusaha memurnikan karakter manusia 

daripada memperbanyak  keinginan yang dapat dicapai melalui kerja.  

Prem R. Uprety (1996: 120) menuliskan an alternative model for 

development in the light of Buddhist teaching and practices and can be safely 

labeled as “The Economics of Buddhism” as opposed to conventional economics 

founded by Adam Smith and further developed by his jealous cucessors like 

Jeremy Bentham. Ekonomi Buddhis merupakan model alternatif pembangunan 

yang diambil dari ajaran Buddha sebagai bentuk perlawanan terhadap model 

ekonomi konvensional yang diciptakan oleh Adam Smith dan para pengikutnya. 

Perlawanan terhadap model ekonomi modern adalah hal yang wajar karena sistem 

ini berupaya memperluas jangkauan dengan nama dan kemasan baru. Upaya 

sistematis yang dilakukan oleh kekuatan ekonomi globalisasi untuk memperluas 

jangkauan pasarnya berhasil dibungkus dan digulirkan ke seluruh penjuru dunia 

dengan nama dan citra baru (Januar Heriyanto, 2004: 109). Upaya perlawanan 
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yang dilakukan untuk membendung pengaruh sistem ekonomi liberal, terutama di 

Nepal. 

Buddhist Economics is the application of the Buddha’s message to an 

analytical approach encompassing generally accepted economic concepts with an 

increase in understanding of morals and values which are the missing element in 

neoclassic economics (Wanna Prayukvong, 2007: 162).  Prayukvong mengartikan 

ekonomi Buddhis sebagai aplikasi dari ajaran Buddha untuk meningkatkan 

pemahaman tentang moral dan nilai-nilai yang hilang dalam ekonomi neo-klasik 

model barat. Pendekatan ekonomi Buddhis menyediakan pemahaman yang lebih 

berkaitan dengan sumber daya sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Buddhist Economics differs significantly from neneoclassical 

economics in its recognition of ethic and moral issues, also recognizes that many 

non-financial factors which contribute to an individual’s quality of life is 

important (Wanna Prayukvong, 2005: 1171). Selain perbedaan cara pandang 

terhadap nilai-nilai etis dan moralitas, ekonomi Buddhis bertujuan 

memperkenalkan faktor non-finansial yang turut berkontribusi terhadap kualitas 

hidup seseorang.  Kualitas hidup seseorang tidak hanya ditentukan dengan ukuran 

materi atau kekayaan tetapi ada faktor lain yang turut menentukan dan 

pengaruhnya harus diperhitungkan. Kunci dari ekonomi Buddhis adalah 

kesederhanaan, ekologi, dan tanpa kekerasan (Lloyd Field, 2009: 141).  
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B. Ekonomi Modern dalam Perspektif Buddhis 

Ekonomi Buddhis mulai populer sejak kedatangan E. F. Schumacher ke 

Burma pada tahun 1950-an. Schumacher diundang ke Burma dalam kapasitas 

sebagai konsultan ekonomi. Schumacher menemukan bahwa masyarakat Burma 

dan yang lainnya mengadopsi secara membuta rencana pembangunan yang 

berasal dari barat, tanpa mempertimbangkan pandangan hidup umat Buddha yang 

disebut ekonomi Buddhis (Peter Harvey, 2000: 216).  Sistem ekonomi yang baru 

mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya telah dianut. Schumacher 

menemukan adanya benturan yang disebabkan oleh perbedaan antara ekonomi 

modern dan ekonomi Buddhis dalam penggunaan sumber daya alam (K. I. Woo, 

2009: 12).  Benturan terjadi karena perbedaan prinsip antara sistem ekonomi barat 

yang kapitalis dan konsumtif, sedangkan sistem ekonomi Buddhis  dibangun 

berdasarkan nilai-nilai dalam Buddhisme yang menganjurkan pengendalian dalam 

mengkonsumsi suatu barang yang didasarkan atas kebutuhan. Sistem ekonomi 

barat yang kapitalis berprinsip bahwa semakin banyak barang diproduksi dan 

dikonsumsi maka akan meningkatkan perekonomian, sedangkan Buddhisme 

mengajarkan bahwa aktivitas perekonomian merupakan suatu alat dalam rangka 

merealisasi tujuan yang lebih tingggi. Schumacher dalam Peter Harvey (2000: 

216) berargumen bahwa for the right path of development, what in needed is “the 

Middle Way between materialist heedlessness and traditionalist immobility” and 

seeks to develop such a vision by articulating an economics which he sees as 

implicit in Burmanese Buddhist life. Jalan yang tepat dalam pembangunan adalah 

Jalan Tengah, yaitu antara materialistis yang berlebihan dan cara tradisional yang 

sangat lamban. Pengelolaan ekonomi secara modern dibutuhkan untuk 
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menyesuaikan dengan tuntutan dengan kearifan Buddhis sebagai dasar berpikir, 

berucap dan bertindak tidak dapat ditinggalkan. Sejak saat itu,  konsep ekonomi 

Buddhis yang diperkenalkan oleh Schumacher menjadi popular di barat dan 

banyak ahli ekonomi yang tertarik terhadap ajaran Buddhis dalam 

mengembangkan teori ekonominya.   

Venereble P. A. Payutto (1999) menawarkan gagasan ekonomi dalam 

perspektif  Buddhis. Meskipun Payutto tidak mencoba untuk mempresentasikan 

teori ekonomi Buddhis secara komprehensif tetapi memberikan acuan sebagai alat 

refleski dan cara untuk memahami berbagai pertanyaan ekonomi yang didasarkan 

pada pandangan pada materi dan siapa manusia. Payutto memandang bahwa ahli 

ekonomi modern cenderung tidak memikirkan seberapa banyak material mineral 

yang terbuang, menjadi lebih buruk, dan berapa banyak kehidupan yang dirusak 

akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ahli ekonomi modern juga 

tidak menyadari bahwa manusia hidup sebagai suatu bagian yang memiliki 

ketergantungan  dari sebuah ekosistem dari berbagai bentuk kehidupan. Saat ini,  

kajian tentang ekonomi juga mengabaikan berbagai pertanyaan yang menyangkut 

nilai-nilai moralitas dan tidak mempertimbangkan secara etika, dimana kedua hal 

tersebut merupakan kualitas-kualitas yang bersifat abstrak (K. I. Woo, 2009: 13).  

Payutto (2005: 30-55) menjelaskan sebelas pandangan Buddhis berkenaan 

dengan konsep ekonomi modern, yaitu: 

1. Nilai (value) 

Payutto menyatakan bahwa ada dua macam nilai, yaitu nilai sebenarnya 

dan nilai semu (artificial value). Nilai sebenarnya dari suatu benda ditentukan 

ketika bertemu dengan kebutuhan untuk kesejahteraan atau kemakmuran, 
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sebaliknya nilai semu dercipta pada ketika kegunaan suatu benda digunakan untuk 

memenuhi keinginan untuk meberikan kesenangan. Payutto mencontohkan 

pakaian mewah, perhiasan, dan mobil mewah dan status lainnya mengandung 

nilai semu yang tinggi karena menyebabkan orang menjadi sombong dan 

keinginan untuk kenyamanan. 

2. Konsumsi (consumption) 

Teori ekonomi modern dan Buddhis memandang konsumsi dengan cara 

yang berbeda. Ekonomi modern mengartikan konsumsi hanya sebagai 

penggunaan barang dan jasa untuk permintaan. Sedangkan konsumsi yang benar 

adalah penggunaan barang dan jasa dalam memenuhi keinginan untuk 

kesejahteraan yang benar, yaitu konsumsi dengan seuatu tujuan dan alasan.  

3. Kesederhanaam/sikap tidak berlebihan (moderation) 

Pada saat tujuan dari kegiatan ekonomi untuk memuaskan keinginan, 

aktivitas ekonomi  tersebut tidak memiliki ujung pangkal yang jelas dan tanpa 

pengertian yang jelas karena keingginan tidak ada habisnya. Aktivitas ekonomi 

harus dikendalikan oleh kualitas yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan 

daripada kepuasan maksimum, seperti yang dicari oleh pemikiran ekonomi 

tradisional. Dalam pendekatan Buddhis, kegiatan ekonomi harus dikontrol dengan 

benar untuk mencapai kesejahteraan daripada memaksimalkan kepuasan. 

4. Pembatasan konsumsi (non-consumption) 

Para ahli ekonomi Buddhis memahami bahwa membatasi konsumsi dapat 

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan alasan 

tersebut, para bhikkhu hanya makan satu kali dalam sehari. Menahan diri dari 

makanan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kepuasan sepiritual. 
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Pertanyaannya adalah bukan mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, tetapi 

lebih kepada berkontribusi atau tidaknya terhadap perkembangan batin. 

5. Konsumsi berlebihan (overconsumption) 

Masyarakat saat ini melakukan konsumsi secara berlebihan. Sebagai 

contoh, minum alkohol untuk memuaskan keinginan tetapi justru menyebabkan 

sakit, keluarga yang tidak bahagia, dan kecelakaan fatal. Konsumsi makanan 

secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit, selain itu tidak memikirkan 

kegunaan dari makanan, dan menghamburkan uang untuk makanan yang tidak 

bermanfaat. Sedangkan menurut pandangan Buddhis, kegunaan dari barang dan 

jasa terletak pada kemampuannya untuk memberikan kepuasan konsumen dalam 

mencapai kualitas hidupnya. 

6. Rasa puas  

Tujuan dari ekonomi adalah permintaan dan keingginan dipenuhi secara 

terus menerus dalam lingkaran yang terus berkembang dan tanpa henti, dimana 

proses tersebut dikendalikan oleh taṇhā. Orang  dengan puas memiliki keinginan 

yang relative lebih sedikit jika dibandingkan orang yang merasa tidak puas. Rasa 

puas harus dipahami sebagai tidak hadirnya keinginan palsu (taṇhā), tetapi 

keinginan untuk kebaikan (chanda) tetap ada.  

7. Kerja (work) 

Teori ekonomi barat memandang kerja sebagai usaha untuk mendapatkan 

uang untuk tujuan konsumsi. Mereka memandang bahwa waktu adalah uang dan 

jika kita tidak bekerja berarti tidak produktif. Selain itu, kerja dan kepuasan 

dipandang secara berbeda dan biasanya mengandung prinsip yang berlawanan. 

Buddhisme memandang bahwa bekerja dapat menciptakan kepuasan maupun 
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ketidakpuasan, bergantung pada alasan yang memotivasinya. Ketika bekerja 

didorong oleh tujuan kesejahteraan, maka akan memberikan kepuasan. 

Sebaliknya, jika bekerja dengan alasan untuk memuaskan keinginan maka bekerja 

adalah tidak penting.  

8. Produksi dan bukan produksi (production and non-production) 

Ekonomi modern memberikan penghargaan kepada orang yang 

memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak daripada kepada 

orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa lebih sedikit. 

Buddhisme memandang sebaliknya karena pada saat memproduksi dan 

mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan maka telah tercipta lebih banyak 

kerusakan dan ketidakseimbangan. Sedangkan orang yang memproduksi dan 

mengkonsumsi secukupnya berarti hanya menciptakan kerusakan yang sedikit 

pula. Agama  Buddha (Buddhisme) memiliki peran mengingatkan kembali bahwa 

tujuan produksi sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan manusia dan 

menyelamatkan manusia (K. Wijaya Mukti, 2003: 50). 

9. Persaingan dan kerjasama (competition and cooperation) 

Ekonomi modern didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara alami 

berkompetisi. Buddhisme mandang bahwa manusia dapat mengarahkan energi 

untuk bersaing menjadi kerjasama dalam berusaha untuk mencari penyelesaian 

masalah-masalah yang dihadapi di dunia dan untuk mencapai tujuan yang lebih 

mulia. 

10. Pilihan (choice) 

Ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Manusia dituntut untuk memilih 

dalam memenuhi kebutuhannya, mendahulukan yang lebih penting daripada yang 
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lainnya. Keputusan ekonomi yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada 

kesadaran tentang nilai di setiap tingkatan yang dimulai dari individu, masyarakat, 

dan lingkungan dan tidak hanya sekadar produksi dan konsumsi. Payutto 

menyatakan bahwa keputusan ekonomi adalah kamma, dimana setiap keputusan 

ekonomi diciptakan maka tercipta pula kamma, dan buah yang tercipta bisa 

menjadi lebih baik atau buruk pada individu, masyarakat, dan lingkungan. 

Keputusan ekonomi yang baik akan memberikan hasil yang baik bagi individu, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

11. Pandangan hidup (life views) 

Payutto memberikan penekanan pada pandangan hidup. Setiap orang 

memiliki pandangan tentang materi (kekayaan) namun kebanyakan dari mereka 

tidak menyadarinya. Dalam pandangan Buddhisme, manusia sering kebingungan 

dalam memahami makna berhenti menciptakan kepuasan dan kesenangan dengan 

kebahagiaan.  

Payutto dalam Laszlo Zsolnai (2011: 6-7) merangkum karakteristik 

penting dari ekonomi Buddhis, sebagai berikut: 

(i) realization of true well-being 

The Middle Way, the right amount and knowing moderation my be 

considered as synonyms for the idea of balancing or equilibrium. 

Knowing moderation means knowing the optimum amount, how much 

is “just right”. This optimum point, or point of balance, is attaind 

when we experience at having answered the need for quality of life or 

well-being. 

(ii) not harming one self or others 

From a Buddhist perspective, economic principles are related to the 

three interconnected aspects of human existence: human being, 

society, and the natural environment. Economic activity must take 

place in such a way that it doesn’t harm oneself (by causing a decline 

in the quality of life) and does not harm others (by causing problem in 

society or imbalance in the environment). 
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Dari kutipan di atas, Payutto menekankan bahwa terdapat dua karakteristik 

penting dari ekonomi Buddhis, yaitu merealisasikan kebahagiaan sejati dan tidak 

membahayakan atau merugikan manusia atau makhluk lain. Merealisasikan 

kesejahteraan sejati didasarkan pada prinsip Jalan Tengah (Middle Way) yang 

menghindari konsumsi terlalu sedikit dan konsumsi berlebihan. Konsumsi dalam 

memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian adalah bentuk 

usaha untuk menjaga tubuh adar tetap sehat dan kuat dalam upaya merealisasikan 

kebahagiaan yang sebenarnya. 

Shinichi Inoue, seorang banker dan pemikir ekonomi Jepang yang 

terpengaruh oleh Zen Buddhism mengklaim bahwa motivasi umat Buddha dalam 

bekerja haruslah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Shinichi Inoue 

(1997: 67-72) mengemukakan tiga enesni dari ekonomi Buddhis, yaitu: (1) an 

economics that benefits oneself and others; (2) an economics of tolerance and 

peace; dan (3) an economics that can save the earth. Esensi yang pertama 

mengkritisi sistem ekonomi yang dibangun oleh Adam Smith yang menyebabkan 

manusia memperkaya diri sendiri. Sumber ekonomi utama Negara kolonial 

berasal dari negara-negara miskin yang menjadi jajahannya.  Shinichi Inoue 

memberikan  gambaran bahwa dalam masyarakat Buddhis, bisnis dijalankan 

dengan mengutamakan kepercayaan pihak lain dan mencari keuntungan dari suatu 

transaksi adalah suatu prioritas. Dengan demikian, perdagangan yang menekankan 

kejujuran dan keuntungan kedua belah pihak  adalah tujuannya. Esensi yang 

kedua adalah setiap aktivitas didasarkan pada sila pertama Buddhis sebagai 

landasan moral, yaitu melatih diri untuk menghindari kekerasan. Salah satu alasan 

penerapan dari sila pertama adalah semua makhluk hidup harus diperlakukan 
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sama, tidak hanya manusia saja tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. 

Esensi yang ketiga adalah kegiatan ekonomi tidak boleh merusak bumi. Manusia 

dan makhluk hidup lain yang keberadaanya memiliki kewajiban untuk menjaga 

kelestarian alam semesta, dan sebaliknya alam semesta akan menghidupi mereka. 

Manusia tidak dapat menghindari untuk tidak mengorbankan makhluk lain 

dan lingkungan, tetapi dapat dibatasi penggunaannya. Rasa terima kasih kepada 

makhluk hidup lain dan alam yang yang telah memberikan kehidupan bagi 

manusia merupakan prinsip penting yang harus diperhatikan. Dengan alasan ini, 

Tanaka Mitsuru dalam Shinichi Inoue (1997: 97-100) menyusun tabel yang 

disebut dengan The environmental and social assessment categories of production 

and consumption, yang ditunjukkan dalam kutipan berikut ini: 

Both production (P) and consumption (C) have to be considered. 

Production can be ranked according to four levels: 

P1 = production that has a negligible negative impact on the environment, 

P2 = production that has a minimal negative impact on the environment, 

P3 = production that has some negative impact on the environment, 

P4 = production that involve a great deal of negative impact on the 

environment. 

Consumption can be assessed on four-rank system: 

C1 = consumption of goods that is vital for human existence, 

C2 = consumption of goods that, while not absolutely necessary, makes 

living more tolerable, 

C3 = consumption of goods that is not very necessary, 

C4 = consumption of goods that is frivolous or even harmful. 

 

 P1 P2 P3 P4 

C1 1 2 3 4 

C2 2 4 6 8 

C3 3 6 9 12 

C4 4 8 12 16 

 

Tabel 3.1 The environmental and social assessment categories of 

production and consumption 
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Tabel di atas menunjukkan kombinasi antara produksi dan konsumsi barang 

dengan besaran angka yang berbeda. Semakin kecil nilai (P) maka akitvitas 

produksi sangat memperhatikan kelestarian lingkungan karena tidak memberikan 

dampak negatif. Tetapi semakin besar nilai (P), kegiatan produksi semakin 

merugikan lingkungan karena memberikan dampak negatif yang semakin besar. 

Demikian pula dengan aktivitas konsumsi (C), nilai terbaik adalah yang terkecil 

karena konsumsi dilakukan hanya untuk kebutuhan.  Untuk nilai kombinasi antara 

(P) dan (C) semakin kecil angka dari hasil kombinasi produksi dan konsumsi 

maka semakin baik untuk lingkungan dan masyarakat, karena tidak memberikan 

dampak negatif.  Sedangkan kombinasi dengan nilai terbesar adalah paling buruk, 

yaitu merusak lingkungan dan tidak menguntungkan masyarakat.  

Pada tahun 1997, Raja Thailand mengemukakan model ekonomi baru 

yang dikenal dengan “The Royal Thai Sufficiency Economy Model” dalam untuk 

menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu (J. Essen, 2011: 65). Raja 

lebih menekankan untuk dukungan ekonomi lokal (self-supporting economy). 

Pada tahun yang sama, di Thailand juga muncul gerakan yang menyebut dirinya 

sebagai gerakan Santi Asoke (Santi Asoke Buddhist Reform Movement of 

Thailand) yang mengkritisi kapitalisme, khususnya masalah keserakahan (greed), 

persaingan (competition), dan eksploitasi (exploitation) sebagai penyebab 

permasalahan masyarakat. Permasalahan yang ditemukan sama seperti yang 

dikemukakan Schumacher, yaitu masyarakat memaknai sistem ekonomi liberal 

secara membuta dan melupakan nilai-nilai tradisi lokal dan agama yang dianut 

sehingga tidak ada filter yang membentengi dari dampak negatif modernisasi yang 

terjadi. The Royal Thai Sufficiency Economy Model dan Santi Asoke Buddhist 
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Reform Movement of Thailand mengusung misi yang kurang lebih sama. Less 

directly, they are both conducive to economic activity that is more socially just 

and environmentaly sustainable due to their ethics of self-reliance, moderation, 

and interdependency (J. Essen, 2011: 61-62). Kesejahteraan sosial dan 

keberlanjutan lingkungan menjadi fokus dari kedua gerakan ini, sehingga 

keduanya mempraktikan aturan kepercayaan pada diri sendiri, pengendalian, dan 

saling ketergantungan. 

Model sufficiency Economy mengusung prinsip moderation 

(pengendalian), reasonableness (kelayakan), self-immunity (kekebalan-diri), 

wisdom (kebijaksanaan), dan integrity (integritas) telah berhasil membantu 

kesejahteraan mulai dari tingkat individu, perusahan, kelompok, dan mampu 

berdampingan dengan strategi yang diterapkan oleh sistem ekonomi kapitalis. 

Raja Thailand dengan konsep ekonomi Kecukupannya (sufficiency Economy) 

lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui sumber daya 

lokal yang dimiliki. Mendatangkan bahan-baham dari luar negeri atau impor 

dianggap sebagai pemborosan karena tidak efisien dan menyebabkan 

ketergantungan. Impor suatu barang hanya diperlukan jika masyarakat lokal tidak 

dapat menciptakan sendiri dan  dalam batas untuk memenuhi kebutuhan. Dengan 

alasan ini, maka produksi pertanian di Thailand maju dengan pesat, bahkan beras 

dan buah-buahan diproduksi untuk mencukupi kebutuhan serta diekspor ke luar 

negeri. 

Seorang ahli ekonomi Thailand, Apichai Puntasen (2005) dalam  Laszlo 

Zsolnai (2011: 10) menyarankan bahwa cara-cara yang digunakan dalam 

memproduksi suatu barang menurut ekonomi Buddhis dapat didefinisikan sebagai 
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panna-ism. Dengan panna sebagai kualitas batin tertinggi, maka manusia 

memproduksi suatu barang dengan penuh pertimbangan karena tujuan utamanya 

adalah mengurangi penderitaan. Humman beings who have panna do not seek to 

maximize pleasure or quality but seek to be relived of and relieve others of pain 

as much as possible (Laszlo Zsolnai, 2011: 10). Sistem ekonomi liberal telah 

melupakan Kebijaksanaan dalam memproduksi sesuatu karena ukuran 

keberhasilan adalah produksi sebanyak mungkin sehingga menghasilkan 

keuntungan semaksimal mungkin. 

Richard Welford, seorang ekonom berkebangsaan Inggris  turut 

memberikan kontribusi terhadap ekonomi Buddha. Ia menekankan bahwa filsafat 

Buddha membalikkan seluruh cara berpikir barat. Welford states that Buddhism 

can be the source of greater individual contentment and satisfaction and that this 

is more consistent with protecting nature and caring for the environment (Laszlo 

Zsolnai, 2011: 9). Welford menyatakan bahwa Buddhism dapat menjadi sumber 

kepuasan hati yang lebih besar dan lebih konsisten dalam pemeliharaan alam dan 

menjaga lingkungan.  

Wasi (1988) dalam Priyanut Piboolsravut (1997: 4) menyebutkan bahwa 

ekonomi Buddhis memiliki lima karakteristik, yang sebenarnya cocok dengan 

pandangan Buddhis pada umumnya meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit 

atau secara sistimatis dari prinsip-prinsip Buddhisme. Kutipan berikut adalah lima 

karakteristik ekonomi Buddhis menurut Wasi, yaitu: 

First, The mind that understands Buddhist teaching, will have the least 

greed and avoid extravagant spending. Second, production should focus 

first on self-consumption where basic needs are adequately met. Third, 

production technology and patterns must be in balance with the natural 

environment. Fourth, an economic system has to be self-reliant where 

everyone has enough to eat and spend with no debt. Finally, community 
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welfare has to be fostered through generousity, while Buddhist 

monasteries must function as social welfare for the community.  

 

Dari kutipan di atas, diawali dengan memahami ajaran Buddha sehingga hanya 

memiliki sangat sedikit keserakahan dan tidak terlalu boros dalam pengeluaran. 

Kegiatan produksi harus difokuskan untuk konsumsi sendiri agar kebutuhan dasar 

yang ada tercukupi. Teknologi dan pola yang digunakan dalam proses produksi 

harus seimbang dengan lingkungan alamiah. Sistem ekonomi harus dibangun 

berdasarkan pada kepaecayaan pada diri sendiri dimana setiap orang memperoleh 

kecukupan makanan dan berbelanja tanpa hrus terlilit berhutang. Kesejahteraan 

masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemurahan hati, sedangkan kehidupan suci 

vihara harus berfungsi dalam kapasitas sebagai kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat di sekitarnya. 

Serge Christopher Kolm, seorang ekonom Prancis (1985) membangun 

sebuah model formal yang menggabungkan konsumsi dan meditasi secara 

bersamaan dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan. Secara matematis, 

hubungan antara kebahagiaan seseorang ditentukan oleh konsumsi dan meditasi 

adalah u = u {c(ta), tm}, dengan u mewakili kebahagiaan seseorang, c mewakili 

konsumsi yang untuk mendapatkan suatu barang membutuhkan waktu ta sehingga 

seseorang harus bekerja terlebih dahulu, dan tm mewakili meditasi. Waktu yang 

ada digunakan untuk bekerja dan meditasi. The Buddha says that the optimum is 

some meditation to lower the desire of consumption and thus to work that it 

entails, this is the “Middle Way” (Laszlo Zsolnai, 2011: 5). Menurut Buddha, 

nilai optimum adalah ketika meditasi dapat mengurangi keinginan untuk 

konsumsi. Artinya, dengan bermeditasi seseorang dapat mengendalikan keinginan 

untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu. Dengan cara ini, konsumsi hanya 
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dilakukan ketika sesuatu dibutuhkan bukan untuk memenuhi keinginan. Kolm 

memberikan contoh bahwa mendapatkan uang yang banyak tidak menjamin 

peningkatan kinerja seorang pegawai, karena dengan dana yang minimum justru 

menguntungkan  bagi sebuah proyek. Dana yang cukup (tidak berlebihan) 

menuntut seseorang untuk lebih kreatif dan efisien. Dana yang tersedia harus 

dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ditargetkan tercapai. Dengan alasan 

ini, kehati-hatian dan kreativitas strategi pencapaian dibutuhkan. 

Dalam merespon globalisasi ekonomi dimana hampir seluruh pekerjaan 

akan berpindah ke wilayah di mana tenaga kerja dapat dibayar dengan murah, 

pembagian tenaga kerja yang secara konsistem semakin merendahkan manusia, 

dan pekerjaan diasosiasikan dengan ketidakpuasan, maka Lloyd Field (2009: 144) 

mengemukakan bahwa pekerjaan selain sebagai sumber penghasilan memiliki tiga  

tujuan lain. Ketiga tujuan tersebut adalah: (1) untuk memungkinkan pria dan 

wanita mengembangkan talenta, keterampilan, dan kemampuan mereka; (2) untuk 

mengizinkan mereka mengatasi keegoisan dengan bersama-sama dalam tim 

emngerjakan tugas; dan (3) untuk menciptakan dan menghasilkan barang dan jasa 

yang dibutuhkan individu dan masyarakat. 

 

C. Penghidupan Benar 

Penghidupan benar (samma ajiva), ucapan benar (samma vaca), dan 

perbuatan benar (samma kammanta) dikelompokkan dalam satu aturan disiplin 

moralitas (sila) yang merupakan bagian dari Jalan Mulia Berunsur Delapan (ariya 

atthangika magga). Sebagai aturan disiplin, penghidupan, ucapan, dan perbuatan 

benar harus dilaksanakan secara bersamaan. Right livelihood is a practice of 
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earning a living in righteous way, by not violating, right speech, and right action 

(Piboolsravut, 1997: 30). Ucapan  dan perbuatan benar merupakan syarat yang 

harus diterapkan dalam bekerja atau mencari nafkah sehingga seseorang dapat 

berpenghidupan benar. Sila sebagai aturan disiplin moral tidak hanya sebagai 

panduan dalam melakukan tindakan, tetapi yang lebih penting adalah sebagai 

sarana untuk membantu memurnikan batin. Aturan disiplin moral menjadi 

landasan penting dalam upaya mencapai tujuan tertinggi, nibbana. Perbuatan 

benar mencakup sila pertama, kedua, dan ketiga pada Pancasila Buddhis, yaitu 

berlatih untuk menghindari pembunuhan, mengambil barang yang tidak diberikan, 

dan tindakan asusila.  

Penghidupan benar merupakan aturan moral yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan dengan cara 

yang benar.  Right livelihood is the basis of Buddhist economic and deals directly 

with the issue of economic well-being (Piboolsravut, 1997: 31). Penghidupan 

benar merupakan dasar dari ekonomi Buddhis dan bersentuhan secara langsung 

dengan kesejahteraan ekonomi. Right livelihood involves finding a way to make a 

living that benefits both ourself and others (Marc J. Fine, 2008: 67).  

Berpenghidupan benar termasuk menemukan suatu cara untuk membuat hidup 

memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Secara spesifik, 

kesejahteraan material berkaitan dengan kekayaan atau keuangan. Kekayaan harus 

diusahakan, setelah mendapatkan harus dikelola dalam pemanfaatannya, dan sikap 

mental dalam memandang kekayaan tersebut, yang semuanya harus direncanakan 

dengan baik. Menurut Buddhisme maupun berdasarkan analisis modern, 

perencanaan keuangan (kekayaan) dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, 
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yaitu: bagaimana memperoleh penghasilan dan menggunakannya untuk 

memenuhi kebutuhan, investasi, dan sebagai simpanan untuk keadaan darurat dan 

masa pensiun (Kekanadure Dhammasiri, 2010: 16). Hal yang sama dinyatakan 

oleh Piboolsravut (1997: 149), there are three types of economic activities which 

constitute a Buddhist economy: acquisition, protection, and utilization of wealth. 

These activities include producing, exchanging, saving and consuming goods and 

services, through processes that transform natural resources and all other 

conditional factor.  Memperhatikan peran kekayaan material, Cornelis Wowor 

(2004: 25), menyimpulkan empat prinsip pokok yang harus diperhatikan, yaitu: 

(1) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar, dianjurkan untuk 

mengumpulkan kekayaan materi; (2) di dalam usaha untuk memperoleh 

hendaknya ditempuh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan tidak 

menggunakan kekerasan; (3) pemanfaatan kekayaan hendaknya menghasilkan 

kesejahteraan dan suka cita bagi diri sendiri dan orang lain, “demi kebahagiaan 

masyarakat”, termasuk penyantunan lembaga-lembaga keagamaan; dan (4) dari 

sudut penilaian lebih dalam, hendaknya pemilikan kesejahteraan material itu tidak 

membuat ketika menjadi budak dan kenikmatan indra demikian rupa sehingga kita 

meremehkan pembinaan rohani dan mengabaikan usaha mencapai nilai-nilai 

rohani. Berkaitan dengan penghasilan, Lloyd Field (2009: 186) menganjurkan 

bahwa seseorang harus waspada terhadap keinginan dan sebab akibat yang terlibat 

di dalamnya. Lloyd Field menyatakan empat hal yang harus ditekankan dalam 

bentuk pertanyaan, yaitu: (1) pekerjaan: untuk siapa saya akan bekerja dan 

kewajiban-kewajiban apa yang akan saya ambil? (2) pengeluaran: berapa banyak 

yang akan saya nelanjakan dan untuk barang-barang apa saja? (3) tabungan: 
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berapa banyak dan di mana saya akan menginvestasikan uangan (4) berbagi: 

berapa banyak saya akan memberi (uang, waktu) dan untuk tujuan apa? Cara 

tersebut dapat mengendalikan keinginan dan meminimalkan dampak negatif yang 

akan timbul. 

Dalam percakapannya dengan pemuda Sigala (Sigalovada Sutta), Buddha 

memberikan petunjuk  bagaimana seorang perumah tangga harus melakukan 

perencanaan dalam mengelola ekonomi (keuangan) dalam kehidupan sehari-hari.  

To him amassing wealth, like bee 

Its honey  gathering (and hurting nought), 

Riches mount up as ant-heap growing high. 

When the good layman wealth has so amassed 

Able is he to benefit his clan. 

In portions four let him devide that wealth. 

So binds he to himself life,s friendly things. 

One portion let him spend and taste the fruit. 

His business to conduct let him take two. 

And portion four let him reserve and hoard; 

So there’ll be wherewithal in times of need 

 (T. W. Rhys Davids, 2002: 180). 

Kepada pemuda Sigala, Buddha menjelaskan bahwa mengumpulkan 

kekayaan haruslah seperti lebah yang mengumpulkan madu dan 

mengumpulkannya seperti gundukan yang dibuat semut. Dalam memperoleh 

kekayaan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak dihambur-hamburkan 

dalam pemanfaatannya. Ketika kekayaan sudah terkumpul, maka perumah tangga 

harus membaginya ke dalam empat bagian, yaitu seperempat bagian untuk 

dinikmati (memenuhi kebutuhan sehari-hari), setengahnya untuk diinvestasikan 

kembali untuk meningkatkan penghasilan di masa depan, dan seperempat bagian 

lagi ditabung untuk menghadapi masa sulit dan dapat pula digunakan ketika sudah 

tidak bekerja lagi (masa pensiun). The Buddha was concerned not only with how 

wealth is acquired and utilised but also with the ways in which individuals 
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become attached to it (Chandima Wijebandara, 2012: 25). Penekanan yang sama 

juga diberikan oleh Herman S. Endro (1997: 65-66) mengemukakan empat area 

tentang kekayaan yang harus diperhatikan oleh umat Buddha, yaitu cara 

memperoleh, penyimpanan, penggunaan, dan sikap mental terhadap kekayaan. 

Take the case of an ariyan disciple with riches gotten by work and zeal, gathered 

by strength of arm, earnd by yhe sweat of brow, justly obtained in lawful way  (F. 

L. Woodward, 2008: 37). Buddhism offers a view guides on how to earns’ wealth 

in a moral way (Buddharakkhita, 2011: 33). Buddhisme menawarkan banyak 

petunjuk moral yang dapat digunakan dalam memperoleh kekayaan. 

Buddharakkhita (2012: 33) memberikan contoh bagaimana seseorang dapat 

memperoleh penghasilan seperti seekor lebah yang mengambil nektar dari 

sekuntum bunga. Lebah mengambil nektar tanpa merugikan merugikan bunga, 

justru memberikan keuntungan dengan membantu penyerbukan. Umat Buddha 

dapat mencontoh lebah dalam memperoleh penghasilan, tanpa merugikan justru 

memberikan keuntungan kepada orang lain, masyarakat, dan lingkungan. 

Dhammapada syair ke 49 berbunyi: 

yathāpi bhamaro puppham 

vaņņagandham aheţhyam 

paleti rasam ādāya 

vam gāme munī care 

artinya: 

Bagaikan lebah meninggalkan bunga, 

tanpa merusak bahu dan harumnya,  

setelah mengambil sarinya, 

demikinalah hendaknya orang bijak melalui desa 

(Hendra Widjaja, 2013: 151). 

 

Syair ini mengisahkan tentang praktik bhikkhu yang menerima dana dari umat. 

Para bhikkhu hendaknya tidak merugikan umat dengan mengambil terlalu banyak 

dari satu keluarga atau dari keluarga miskin. Para bikkhu seharusnya memberikan 
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kesempatan kepada umat untuk berdana, karena mereka adalah ladang untuk 

menanam jasa yang baik. Kekanandure Dhammasiri (2010: 21) menyatakan 

bahwa salah satu prinsip terpenting dalam memperoleh pekerjaan menurut 

Buddhism adalah bahwa pekerjaan tersebut haruslah legal atau sah dan diakui 

menurut aturan yang berlaku di negara tempat orang tersebut tinggal dan bekerja 

sesuai dengan waktu dan energi yang digunakan untuk bekerja. Selain itu, 

pekerjaan yang diplih haruslah sesuai dengan aspirasi hidupnya. Seseorang 

seharusnya memperoleh pencaharian hanya dengan cara yang sah bukan dengan 

cara gelap, memperoleh pencaharian dengan cara damai, tanpa pemaksaan 

ataupun kekerasan, memperoleh pencaharian secara jujur bukan dengan tipu daya 

ataupun muslihat,  dan seharusnya memperoleh pencaharian dengan cara yang 

tidak mendatangkan kerugian maupun penderitaan bagi makhluk lain (Bhikkhu 

Bodhi, 2006: 87). Dalam Sigalovada Sutta, Buddha menjelaskan empat hal yang 

harus dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. The destruction of life, the taking 

what is not given, licentiousness, and lying speech (T. W. Rhys Davids, 2002: 

174). Dalam Vaṇijjā Sutta, Buddha menjelaskan bahwa  seseorang yang bekerja 

sebagai pedagang harus menghindari lima macam perdagangan. Monks, these five 

trades ought not to be plied by lay-disciple. What five? Trade in weapon, trade in 

human being, trade in flesh, trade in spirits and trade in poison (E. M. Hare, 

2008: 153). Dalam Parabhava Sutta, dijelaskan bahwa suka tidur, suka berbicara, 

lamban, dan mudah marah dan menipu merupakan hal-hal yang dapat 

menyebabkan keruntuhan spiritual seseorang (H. Saddatissa, 2003: 25). Seseorang 

harus bersemangat, tidak suka berbicara, cekatan, dan jujur dalam bekerja 

sehingga memberikan berkah.  
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Merupakan kewajiban umat Buddha untuk mencari dan memiliki 

kekayaan untuk penghidupannya, dengan syarat kekayaan itu diperoleh dari 

usahanya sendiri dan sesuai dengan dhamma (Dharma K. Widya, 2004: 31).  

Umat Buddha berusaha mencari kekayaan harus menggunakan aturan-aturan 

tertentu sebagai pedoman. Untuk mencapainya dibutuhkan integritas dan 

kesadaran, sehingga tidak menyakiti orang lain dan tidak merusak lingkungan. 

Untuk individu, tujuan mata pencaharian benar adalah untuk memenuhi empat 

kebutuhan bagi eksistensi manusia: makanan, pakaian, tempat berteduh, dan obat-

obatan (Payutto, 2005: 60). Seiring dengan perkembangan zaman, maka 

kebutuhan manusia juga bertambah. Saat ini, kebutuhan seperti pendidikan, 

keamanan, komunikasi, dan transportasi juga  penting. Dengan alasan tersebut, 

seseorang harus bekerja dan mendapat penghasilan yang layak sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seseorang harus memperoleh kekayaan 

dengan cara-cara yang sah, legal, bukan ilegal; seseorang harus memperolehnya 

dengan damai, tanpa paksaan atau kekerasan; seseorang harus memperolehnya 

dengan jujur, tidak dengan penipuan atau kebohongan; dan seseorang harus 

memperolehnya dengan cara-cara yang tidak menimbulkan bahaya dan 

penderitaan bagi orang lain (Bhikkhu Bodhi, 2010: 71). Dalam Maṅgala Sutta, 

seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas (ample learning), terlatih baik 

dan disiplin (well-traind disciplining), terlatih baik dalam sopan santun (any 

speech that is well spoken), tidak menimbulkan konflik (spheres of work that 

bring no conflict), dan tidak tercela (unexceptionable actions) dalam bekerja 

(Nanamoli, 2005: 3). 
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Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam bekerja berasal 

dari dalam dan luar diri seseorang. Factor input of acquiring wealth can be 

grouped into three categories: (1) external factor input; (2) personal or internal 

factor input; and (3) the present effort within process (Piboolsravut, 1997: 151). 

Ketiga faktor tersebut harus memenuhi syarat untuk tercapainya keberhasilan 

seseorang. Artinya, ketiga faktor harus terpenuhi dan memiliki kualitas yang baik. 

Berkaitan dengan faktor internal atau manusia, Sjafri Mangkuprawira (2011: 245) 

mengelompokkan  ke dalam empat golongan, yaitu: (1) orang yang mampu tetapi 

tidak mau; (2) orang yang mau tetapi tidak mampu; (3) orang yang mampu 

sekaligus mampu; dan (4) orang yang tidak mampu dan tidak mau. Untuk dapat 

berhasil, seseorang harus memiliki kualitas sebagai orang yang mampu dan mau. 

Penggunaan kekayaan yang telah diperoleh melalui cara yang benar adalah 

hal kedua yang harus diperhatikan. Kekayaan harus digunakan untuk mengurangi 

atau menghilangkan, dan bukan untuk menambah penderitaan. There are two 

types of unsatisfactoriness, there are also two corresponding types of 

consumption: (1) consumption for satisfying basic necessities, and aimed at 

alleviating primary physical suffering; and (2) consumption in terms of wants 

which arise from an agent’s desire for pleasant sensations-aimed at eliminating 

mental unsatisfactoriness (Piboolsravut, 1997: 176). Dalam Parabhava Sutta, 

dijelaskan tentang pemanfaatan kekayaan yang tidak tepat, seperti dinikmati 

sendiri, berbermain perempuan, mabuk-mabukan, menghambur-hamburkannya 

(H. Saddatissa, 2003: 25). Cara-cara tersebut dapat menyebabkan kejatuhan 

spiritual seseorang. 
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Dalam Adiya Sutta, Buddha menguraikan lima cara dalam menggunkaan 

kekayaan yang diperoleh agar memberikan keuntungan yang besar. Kelima cara 

tersebut, adalah: 

He makes himself happy, glad, and keeps that great happiness, he makes 

his parents happy, glad, and keeps them so; so likewise his wife and 

children, his slaves, work-folk and man. 

He makes his friends and companions happy, glad, and keeps them so. 

He makes the five oblations, that is to say: oblations to kin, guests, petas, 

rajahs and devas. 

The Ariyan disciple institutes offering, of lofty aim, celestial, ripening to 

happiness, leading heavenward, for all those recluses and godly men who 

abstain from pride and indolence, who bear all things in patience and 

humility, each mastering self, calming self, each perfecting self  (F. L. 

Woodward, 2008: 37-38). 

 

Dari kutipan di atas, penggunaan kekayaan tidak hanya untuk kepentingan diri 

sendiri. Menyokong keluarga dan orangtua, menolong teman yang membutuhkan, 

persembahan atasn ama leluhur, berdana dan memberikan upah kepada  karyawan 

dengan semestinya adalah cara-cara penggunaan kekayaan yang dapat 

memberikan keuntungan yang sangat besar dalam menyempurnakan batin. Dalam 

Maṅgala Sutta, untuk mendapatkan berkah utama, seseorang harus  membantu 

orang tua (aid for mother and father), menyokong istri dan anak (support for wife 

and children) dan menyokong sanak keluarga/kerabat (with support for kin 

provided)  (Nanamoli, 2005: 3). Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, 

seseorang harus memiliki kekayaan. Dalam Nidhikanda Sutta, dijelaskan bahwa 

agar tidak hilang maka kekayaan harus digunakan untuk menghasilkan kebajikan 

melalui vihara atau sangha (in shrines or community),  orang lain atau para tamu 

(or in person or in guests), orang tua (or in mother or a father), dan pada saudara 

yang lebih tua (even in an elder borther) (Nanamoli, 2005: 9). Kebajikan yang 
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dihasilkan dari menggunakan kekayaan dengan cara di atas tidak akan hilang atau 

diambil orang dan akan selalu dibawa ke mana pun oleh pembuatnya. 

Kekayaan yang telah diperoleh dari bekerja dapat pula adalah untuk 

investasi dan tabungan. Investment  in the Buddhist context is twofold: (1) for 

creating additional personal material wealth within this life, and (2) for creating 

carmic forces within an interdependent net of relationships over the long-term 

cycle of existence (Piboolsravut, 1997: 175). Investasi dapat dilakukan untuk dua 

tujuan, yaitu untuk meningkatkan kekayaan yang telah diperoleh dalam kehidupan 

ini dan menghasilkan buah kebajikan dalam jangka waktu yang panjang.  

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang harus 

menjaga/menyimpan kekayaan yang telah diperoleh. Kekayaan yang diperoleh 

dengan kerja keras selayaknya disimpan dan bahkan dikembangkan.  Setelah 

seseorang susah payah mengumpulkan harta kekayaan, ia harus mampu 

menjaganya dengan baik pula. Protecting wealth is an action that prevents 

unsatisfactoriness from arising due to the unexpected, unintentional and/or 

unknowing loss of wealth, within the legal conditions set forth by society 

(Piboolsravut, 1997: 159). Usaha menyimpan atau menjaga kekayaan bertujuan 

untuk menghadapi masa sulit dan ketika sudah tidak bekerja lagi (pensiun). Dalam 

Sigalovada Sutta, Buddha menjelaskan kepada pemuda Sigala bahwa ada enam 

cara yang harus dihindari agar harta kekayaan tidak habis terhambur-hamburkan. 

And which are the six channels for dissipating wealth? The being addicted to 

intoxicating liquors, frequenting the streets at unseemly hours, haunting fairs, the 

being infatuated by gambling, associating whit evil companions, the habit of 

idleness (T. W. Rhys Davids, 2002: 175). Dalam Nidhikanda Sutta, dijelaskan 
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bahwa harta disimpan dengan alasan untuk: membayar denda dari pemerintah/raja 

(for my discharge, from kings were I denounced), menghindari ancaman 

perampok (from brigand else), tebusan, membayar hutang, dan menghadapi masa 

paceklik atau musibah (if held for ransom, or of debts, in famines, or in 

accidents’) (Nanamoli, 2005: 8). Meskipun demikian, harta yang disimpan dengan 

baikpun dapat berkurang, rusak, dan hilang karena lupa tempat untuk menyimpan 

atau diambil orang.  

Hal keempat yang harus diperhatikan adalah bagaimana seseorang 

memandang kekayaan. For Buddhism, wealth is not evil: the important thing is 

how it made and use. Yet, even if wealth is made in a moral way, and used to 

benefit oneself and others, one should not have a greedy attitude to it (Peter 

Harvey, 2000: 195). Selain itu, hal terpenting adalah kekayaan tidak menambah 

keserakahan seseorang. The things that are blamed are greed, stinginess, clinging, 

attachment to gain and hording the wealth (Neelima Sinha, 2007: 307). Buddha 

memandang keserakahan (bersama dengan kedua racun lainnya, yaitu kebencian 

dan pandangan salah mengenai kenyataan) sebagai salah satu dari penyebab 

utama penderitaan (Lloyd Field, 2009: 17-18). Untuk mengurangi keinginan yang 

mengarah kepada keserakahan, Lloyd Field menganjurkan untuk secara aktif 

mempraktikan kebalikannya, yaitu menunjukkan kemurahan hati, cinta kasih, dan 

belas kasihan dalam setiap tindakan. 

Dalam Andha Sutta (The Blind), Buddha menjelaskan kepada para 

bhikkhu bagaimana seseorang  umat Buddha  harus bersikap terhadap kekayaan 

yang diperolehnya. Buddha mengumpamakan orang-orang di dunia ini dalam tiga 
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kelompok, yaitu orang buta, bermata satu, dan bermata dua. Selayaknya, umat 

Buddha memiliki kualitas seperti orang yang bermata dua. 

Monks , there are these three persons found existing in the world. What 

three? The blind, the one-eyed, and the two-eyed. 

And of what sort, monks, is the blind? Herein a certain person has not the 

eye to acquire wealth unattained, or to make the wealth he has increase. 

He has not the eye fit to see states that are good and bad, to see states that 

are blameworthy and praiseworthy, states mean and exalted, states 

resembling light and darkness. This one, monks, is called the blind. 

And of what sort, monks, is the one-eyed? In this case a certain person has 

the eye to acquire wealth (the reverse of the above)… but not the eye to see 

states that are good and bad. This one is calld the one-eyed. 

And of what sort, monks, is the two-eyed? In this case a certain person has 

both the eye to acquire wealth unattained and the eye to make the wealth 

he has increase, and theeye to see states that good and bad, to see states 

that are blameworthy and praiseworthy, states mean and exalted, states 

resembling light and darkness. This one is calld the two-eyed. These are 

the three persons… 

The blind, of sight bereft, hath no such wealth, nor works good deeds, 

unlucky in both ways. And then again ‘tis said the one-eyed man, 

conjoined with right and wrong, searches for wealth with tricks and fraud 

and lies: wordly, purse-proud, and cleaver to gain wealth is he, and hance 

departing is affiliated sore in hell. But the best of all,s the being with two 

eyes: his wealth, with right exertion right won, he gives away: with best 

intent, unweavering, in ablessed home he’s born, nor sorrow there. So 

from the blind and one-eyed keep aloof, and join theyself to worthy two-

eyed man (F. L. Woodward, 2006: 111-112). 

 

Memiliki kekayaan merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Sebaliknya, 

kemiskinan adalah keadaan yang celaka dalam hidup ini. Iṇa Sutta (Debt), 

Buddha menyatakan bahwa hal yang menyedihkan di dunia adalah kemiskinan 

dan memiliki hutang (E. M. Hare, 2008: 250). Dengan demikian, memiliki 

kekayaan adalah faktor penting sehingga manusia harus mengupayakannya dan 

yang terpenting dengan cara yang bermoral.  

Dalam Anana Sutta, Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan kepada 

Anathapindika bahwa terdapat empat macam kebahagiaan, tiga diantaranya adalah 
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kebahagiaan yang ditimbulkan oleh harta kekayaan. Housefather, there are these 

four kinds of bliss to be won by householder who enjoys the pleasures of sens 

from time to time and when occasion offers. What four? The bliss of ownership, 

the bliss of wealth, the bliss of debtlessness, the bliss of  blamelessness (F. L. 

Woodward, 2008: 77). Dalam Anana Sutta, Anguttara Nikaya, Buddha 

menjelaskan kepada Anathapindika bahwa terdapat empat macam kebahagiaan, 

tiga diantaranya adalah kebahagiaan yang ditimbulkan oleh harta kekayaan. 

Housefather, there are these four kinds of bliss to be won by householder who 

enjoys the pleasures of sens from time to time and when occasion offers. What 

four? The bliss of ownership, the bliss of wealth, the bliss of debtlessness, the bliss 

of  blamelessness (F. L. Woodward, 2008: 77).  

Kekayaan yang dimiliki seharusnya tidak menimbulkan keserakahan, 

sehingga seseorang menjadi pelit, enggan berdana, dan tidak dapat membantu 

orang lain. Kisah Toddeya adalah salah satu contoh seesorang yang melekat pada 

kekayaan. Toddeya juga mengajarkan hal yang demikian kepada anaknya yang 

bernama Subha. Toddeya selalu menjaga harta kekayaannya dengan sangat hati-

hati. Setelah meninggal, Toddeya terlahir kembali menjadi seekor anjing yang  

selalu menjaga tempat di mana harta kekayaannya disimpan 

(http://www.bps.lk/olib/bl/bl128-u.html). Selain itu, kekayaan yang dimiliki 

haruslah tidak menyababkan seseorang menjadi sombong. Dalam Parabhava 

Sutta, dijelaskan bahwa  jika seseorang menjadi sombong karena keturunan, 

kekayaan, atau lingkungannya, serta memandang rendah handai-taulan dan sanak 

keluarganya, maka akan menyebabkan keruntuhan spiritualnya (H. Saddatissa, 

2003: 25). Adiya Sutta, Angutara Nikaya III, Buddha menjelaskan kerugian 
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karena memiliki harta, yaitu (1) terancam bahaya kebakaran; (2) terancam bahaya 

banjir;  (3) terancam disita pemerintah, jika mendapatkannya dengan cara yang 

melanggar hukum; (4) terancam bahaya perampokan; dan (5) terancam 

penghamburan oleh ahli waris yang boros (F. L. Woodward, 2008: 37).  

Kerugian-kerugian yang dapat timbul akibat dari kelima ancaman di atas dapat 

terjadi setiap saat. Pemahaman tentang sifat ketidak kekalan akan mengurangi 

kemelekatan dan kesiapan menerima jika peristiwa tersebut terjadi.  

Bhikku Bodhi mengelompokkan penghidupan benar mengacu pada tiga 

kebenaran, yaitu tindakan, orang, dan obyek.  

"Rightness regarding actions" means that workers should fulfill their 

duties diligently and conscientiously, not idling away time, claiming to 

have worked longer hours than they did, or pocketing the company's 

goods. "Rightness regarding persons" means that due respect and 

consideration should be shown to employers, employees, colleagues, and 

customers. An employer, for example, should assign his workers chores 

according to their ability, pay them adequately, promote them when they 

deserve a promotion and give them occasional vacations and bonuses. 

Colleagues should try to cooperate rather than compete, while merchants 

should be equitable in their dealings with customers. "Rightness regarding 

objects" means that in business transactions and sales the articles to be 

sold should be presented truthfully. There should be no deceptive 

advertising, misrepresentations of quality or quantity, or dishonest 

maneuvers (http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/waytoend-

html#ch4). 

 

Dari kutipan di atas, dijelaskan bahwa untuk berpenghidupan benar harus 

memenuhi tiga syarat kebenaran, yautu kebenaran berkenaan dengan 

tindakan/perbuatan (rightness regarding actions), kebenaran berkenaan dengan 

orang yang melakukan tindakan (Rightness regarding persons), dan kebenaran 

berkenaan dengan obyek (Rightness regarding objects). Kebenaran berkenaan 

dengan tindakan, seseorang harus mengerjakan tugas dengan tekun dan sungguh-

sungguh, tidak bermalas-malasan, tidak meninggalkan pekerjaan sebelum waktu 
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bekerja selesai, tidak melaporkan bahwa ia telah bekerja melebihi daripada yang 

telah dikerjakan, dan tidak membawa pulang barang-barang milik perusahaan. 

Kebenaran berkenaan dengan orang mengandung makna bahwa pemberi kerja dan 

karyawan, sesama rekan kerja, dan kepada pelanggan harus saling menghormati 

sehingga tecipta hubungan yang baik. Pemberi kerja harus memberikan gaji yang 

layak sesuai dengan pekerjaannya, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan, memberikan jaminan 

jenjang karir, memberikan waktu istirahat yang cukup termasuk hari libur, dan 

memberikan bonus berkaitan dengan prestasi kerja para karyawannya. Sebaliknya, 

karyawan menghormati dan mengikuti petunjuk yang diberikan atasannya 

sehingga hubungan atasan dan karyawan tetap terjaga dengan baik. Berkaitan 

dengan kebenaran berkenaan dengan obyek, barang yang diperjual belikan 

haruslah barang yang baik, informasi yang disampaikan dalam iklan sesuai 

dengan spesifikasinya, dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam 

melakukan transaksi bisnis. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak 

pengusaha yang melakukan kecurangan, seperti menggunakan bahan kedaluwarsa, 

bahan berbahaya yang tidak semestinya, penggelapan pajak, pembajakan hak 

cipta, pemalsuan produk, dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi barang yang diiklankan.  

 

D. Perbedaan Karakteristik Ekonomi Modern dan Ekonomi Buddhis 

Sistem ekonomi modern dan Ekonomi Buddhis bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang 

digunakan dalam implementasinya tidaklah sama. Laszlo Zsolnai (2011: 183) 
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mengidentifikasi tujuh perbedaan karakteristik yang terdapat dalam model 

ekonomi barat dan ekonomi Buddhis, yang ditunjukkan dalam tabel berikut.  

Western economics Buddhist economics 

Maximize profit Minimizie suffering 

Maximize desires Minimize desires 

Maximize market Minimize violence 

Maximize instrumental use Minimize instrumental use 

Maximize self-interest Minimize self-interest 

Bigger is better Small is beautiful 

More is more Less is more 

 

Tabel 3.2. Perbedaan ekonomi barat dan ekonomi Buddhis 

 

Dilihat dari tabel di atas, prinsip yang digunakan dalam sistem ekonomi modern 

justru berkebalikan dengan prinsip ekonomi Buddhis. Perbedaan-perbedaan 

prinsip yang ditawarkan oleh model ekonomi Buddhis menjadi daya tarik 

tersendiri. Berkaca pada dampak negatif dan tanpa mengabaikan pengaruh positif 

dari sistem ekonomi model barat, banyak orang mulai menyadari bahwa harus ada 

solusi untuk mengatasinya. Solusi yang dicari haruslah meminimalkan dampak 

negatifnya.  

 Dari sudut pandang Buddhisme, Wijebandara mengidentifikasi tiga 

penyebab dasar mengapa model ekonomi modern tidak berhasil meningkatkan 

kesejahteran umat manusia. Hanya sebagian kecil orang yang meniknati 

kemakmuran yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya, tetapi sebagian besar 

tetap berada di bawah garis kemiskinan. The first is uncontrolled human greed, 

second is hatred causing unreasonable competition leading to dirty tricks, and the 

third is ignorance of reality and indiscriminate behavior (Wijebandara, 2012: 28). 

Keserakahan manusia yang tidak terkendali merupakan penyebab pertama. Kedua, 
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kebencian menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak masuk akal yang 

mengarahkan pada cara-cara yang kotor. Penyebab ketiga adalah ketidaktahuan 

akan realitas dan perilaku yang sembarangan.  
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BAB IV 

MANAJEMEN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF 

BUDDHIS 

 

A. Memperoleh, Menggunakan, Menyimpan/Menjaga, dan Sikap terhadap 

Kekayaan 

Manajemen ekonomi keluarga merupakan upaya untuk mendayagunakan 

kesadaran, sikap, perilaku, dan kemampuan seluruh anggota keluarga serta 

menggerakan potensi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

anggota keluarga secara optimum, menjaga keseimbangan perekonomian, dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga. Kesadaran, sikap, perilaku, dan 

kemampuan yang dikembangkan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran agama Buddha dalam memperoleh dan menggunakan pendapatan 

serta sikapnya terhadap kekayaan yang dimiliki. Aspek terpenting dalam 

pengelolaan ekonomi adalah keuangan yang cukup dan rencana penggunaan 

keuangan. Keuangan yang memadai merupakan syarat penting terpenuhinya 

kebutuhan seluruh anggota keluarga dengan berprinsip pada pengelolaan yang 

benar. 

Manajemen keuangan (ekonomi) berkaitan dengan bagaimana 

memperoleh penghasilan, menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan, 

investasi, dan sebagai simpanan untuk keadaan darurat dan masa pensiun. 

Pembagian penghasilan dalam beberapa bagian adalah cara yang tepat untuk 

menjamin terpenuhinnya seluruh kebutuhan keluarga. Dalam Sigalovada Sutta, 

Buddha memberikan petunjuk  kepada pemuda Sigala bagaimana seorang 
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perumah tangga harus melakukan perencanaan dalam mengelola ekonomi 

(keuangan) dalam kehidupan sehari-hari. Buddha menganjurkan agar membagi 

penghasilannya ke dalam empat bagian. Seperempat bagian untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, setengahnya diinvestasikan kembali untuk meningkatkan 

penghasilan di masa depan, dan seperempat bagian ditabung untuk menghadapi 

masa sulit dan dapat pula digunakan ketika sudah tidak bekerja lagi (masa 

pensiun). Kepada pemuda Sigala, Buddha menjelaskan bahwa mengumpulkan 

kekayaan haruslah seperti lebah yang mengumpulkan madu dan 

mengumpulkannya seperti gundukan yang dibuat semut. Dalam memperoleh 

kekayaan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak dihambur-hamburkan 

dalam pemanfaatannya. Ketika kekayaan sudah terkumpul, maka perumah tangga 

harus membaginya ke dalam empat bagian, yaitu seperempat bagian untuk 

dinikmati (memenuhi kebutuhan sehari-hari), setengah bagian untuk investasi, dan 

seperempat bagian ditabung.  

Buddha tidak hanya memperhatikan bagaimana kekayaan diperoleh dan 

digunakan, tetapi memperhatikan pula bagaimana seseorang dapat melekati 

kekayaannya. Melekat merupakan salah satu sikap seseorang terhadap kekayaan.  

Umat Buddha seharusnya tidak melekat pada apa yang dimiliki, termasuk 

kekayaannya. Cornelis Wowor menyimpulkan empat prinsip pokok yang harus 

diperhatikan dalam memaknai kekayaan.  Prinsip pertama berkaitan dengan 

penggunaan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarga. Prinsip 

kedua berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kekayaan. 

Prinsip ketiga berkaitan dengan manfaat dari penggunaan kekayaan yang harus 

memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan 
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lingkungan. Prinsip keempat berkaitan dengan sikap yang harus dimiliki 

seseorang ketika memiliki kekayaan, dimana kekayaan tidak sepantasnya 

memperbudak  dan menghambatan kemajuan batin seseorang. Artinya, kekayaan 

yang dimiliki haruslah berfungsi untuk mendukung tercapainya kemajuan batin 

seseorang. 

Berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana seseorang harus bekerja 

untuk memperoleh penghasilan, menggunakan penghasilan yang telah diperoleh, 

menjaga kekayaan yang dimiliki, sikap terhadap kekayaan yang dimiliki, dan 

manajemen ekonomi di era modern.  

1. Memperoleh Penghasilan 

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja agar mendapatkan 

penghasilan. Penghasilan yang diperoleh selanjutnya akan dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan, untuk mengembangkan usaha, dan sebagian disimpan. 

Kemampuan seseorang dalam memilih pekerjaan sangat bergantung pada faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri orang tersebut, seperti kesejahteraan, keterampilan, pengetahuan, 

kecerdasan, sikap, dan intuisi. Faktor eksternal berasal dari lingkungan di luar 

individu, seperti persaingan kerja, lapangan kerja, budaya  masyarakat, kebijakan 

politik pemerintah, teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam, iklim, 

demografi, dan kondisi geografis.  Untuk dapat memperoleh penghasilan yang 

memadai harus didukung oleh kedua faktor tersebut. Faktor individu menentukan 

jenis pekerjaan yang akan ditekuni, sedangkan faktor eksternal akan menentukan 

mudah tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan, dan yang tidak kalah penting 

adalah usaha yang dilakukan orang tersebut dalam menekuni pekerjaannya.  
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Kombinasi antara faktor internal dan faktor usaha sangat menentukan 

keberhasilan seseorang. Untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, 

seseorang harus memiliki kemampuan dan kemauan seperti yang dijelaskan oleh 

Sjafri Mangkunegara. Tanpa dibarengi dengan usaha yang tekun, kemampuan 

yang dimiliki seseorang tidak akan akan mendukung keberhasilannya.  

Mencari dan memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan merupakan 

tugas bagi perumah tangga, dengan syarat kekayaan itu diperoleh dari usahanya 

sendiri dan tidak bertentangan dengan moralitas. Dalam Adiya Sutta (keuntungan 

yang diperoleh dari kekayaan), kekayaan harus diperoleh dengan usahanya, 

mengumpulkan melalui kekuatan lengannya, dan harus dikumpulkan melalui 

keringat alisnya sendiri, dan dari usaha tersebut kekayaan pantas diperoleh. Hal 

yang sama juga dinyatakan dalam Maṅgala Sutta, yaitu dalam bekerja haruslah 

memiliki pengetahuan yang luas, terlatih, memiliki sopan santun, tidak 

menimbulkan konflik, dan tidak tercela.  Dalam bekerja, seseorang  seharusnya 

tidak bermalas-malas, banyak bicara, dan lamban seperti yang dijelaskan dalam 

Parabhava Sutta. Buddhisme menawarkan banyak petunjuk moral yang dapat 

digunakan dalam memperoleh kekayaan.  Dhammapada syair ke 49, 

menganjurkan bagaimana seseorang dapat memperoleh penghasilan seperti seekor 

lebah yang mengambil nektar dari sekuntum bunga. Lebah mengambil nektar 

tanpa merugikan merugikan bunga, tetapi justru memberikan keuntungan dengan 

membantu penyerbukan. Dengan demikian, bunga dan lebah menghasilkan kerja 

sama yang saling menguntungkan (mutual benefit). Umat Buddha dapat 

mencontoh lebah dalam memperoleh penghasilan, tanpa merugikan justru 

memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. 
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Pesan yang disampaikan dalam syair tersebut adalah dalam bekerja hendaknya 

tidak serakah, mengambil secukupnya, dan tanpa merugikan pihak lain tetapi 

justru menguntungkannya. Keuntungan harus dinikmati oleh kedua belah pihak. 

Dengan cara yang demikian seharusnya para perumah tangga berusaha dalam 

memperoleh kekayaan. Pekerjaan yang ditekuni tidak hanya menguntungkan bagi 

dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat untuk orang lain dan lingkungan 

sekitarnya. 

 Salah satu prinsip terpenting dalam memperoleh pekerjaan menurut 

Buddhism adalah bahwa pekerjaan tersebut haruslah legal atau sah dan diakui 

menurut aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, pekerjaan yang diplih 

haruslah sesuai dengan aspirasi hidupnya. Artinya, pekerjaan yang ditekuni tidak 

menimbulkan konflik secara psikologis. Jika pekerjaan yang ditekuni sesuai 

dengan nilai-nilai yang diyakini, maka orang tersebut akan bekerja dengan 

motivasi tinggi dan tanggung jawab serta pendapatan yang diperoleh akan 

memberikan kebahagiaan dalam penggunaannya.  

 Sebagai umat Buddha yang melaksanakan Pancasila Buddhis, maka dalam 

bekerja harus memedomani nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. 

Dalam memperoleh penghasilan haruslah dengan cara yang sah, damai, tanpa 

pemaksaan ataupun kekerasan, jujur, dan tidak mendatangkan kerugian maupun 

penderitaan bagi makhluk lain. Dalam Sigalovada Sutta, Buddha menjelaskan 

empat hal yang harus dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat hal 

tersebut merujuk pada sila pertama sampai dengan sila keempat dari Pancasila 

Buddhis. Sila pertama menganjurkan umat Buddha untuk menghindari menyakiti 

atau membunuh makhluk lain. Sila pertama mengandung pesan bahwa dalam 
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bekerja, seseorang sedapat mungkin harus terhindar dari menyakiti orang lain, 

makhluk lain, dan merusak lingkungan.  Dalam Vaṇijjā Sutta, Buddha 

menjelaskan bahwa  seseorang yang bekerja sebagai pedagang harus menghindari 

lima macam perdagangan, yaitu senjata, makhluk hidup, perbudakan, racun dan 

minuman keras. Sila kedua menganjurkan umat Buddha untuk menghindari 

mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Mencuri atau mengambil 

barang tanpa seizin pemiliknya, seperti tidak jujur, kecurangan, dan berbohong 

merupakan tindakan yang harus dihindarkan dalam bekerja meskipun akan 

memberikan keuntungan yang besar. Korupsi merupakan salah satu contoh 

tindakan pencurian yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Adanya 

pencurian juga menambah biaya bagi masyarakat karena mereka harus melindungi 

hartanya yang sebenarnya tidak diperlukan jika setiap orang berusaha memperoleh 

penghasilan dengan cara yang benar. Sila kedua didesain untuk memberikan 

keuntungan kepada dua belah pihak, baik untuk orang yang bekerja maupun yang 

mempekerjakan. Hal ini sesuai dengan prinsip seperti lebah yang mengambil 

nektar dan bunga tidak merasa dirugikan, bahkan memperoleh keuntungan karena 

terbantu dalam penyerbukan. Pemberi kerja tidak perlu memberikan pengawasan 

ekstra ketat terhadap aset-asetnya jika setiap pekerja berlaku jujur. Pemberi kerja 

harus memberikan upah, jaminan keamanan, jaminan masa depan, dan pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan. Dengan upah yang layak  bagi setiap pekerja dan 

jaminan terhadap keselamatan yang memadai maka para pekerja akan bekerja 

sebagaimana mestinya. Sila ketiga diasarkan pada sikap memahami dan 

menghargai prilaku seksual manusia yang baik.  Perilaku seksual yang baik akan 

memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga dan 
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masyarakat. Penyakit yang berhubungan dengan perilaku seksual menyimpang 

dapat dihindari dan tidak berkontribusi terhadap penyebarannya, sehingga tidak 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelanggaran sila ketiga merupakan pekerjaan yang harus dihindari. Sila keempat 

berfungsi untuk menjaga kebenaran dalam ucapan sehingga kepercayaan terhadap 

orang lain dan masyarakat terjaga. Memperoleh penghasilan dengan cara menipu 

dan memberikan informasi yang tidak benar merupakan pekerjaan yang harus 

dihindari. Pemberi pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap apa yang 

diucapkan, bagaimana berbicara, dan untuk siapa saran itu diberikan. Dengan 

alasan ini, maka seseorang harus berbicara dengan baik dan sopan sehingga tidak 

menyakiti dan memberikan keuntungan pada setiap orang. Sila kelima bertujuan 

untuk menjaga pikiran tetap sadar dan waspada. Kesadaran dan kewaspadaan 

merupakan faktor yang dapat mengontrol pikiran, ucapan, dan perbuatan 

seseorang. Minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang yang berpotensi 

menghilangkan kesadaran dan kewaspadaan harus dihindari dan tidak 

diperbolehkan untuk dikonsumsi. Mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan 

obat-obatan terlarang dapat melemahkan kesadaran dan mengganggu 

keharmonisan keluarga serta menimbulkan keresahan masyarakat. Berdagang 

minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang berkontribusi terhadap lemahnya 

kewaspadaan  dan menimbulkan penyakit masyarakat. Kelima atuaran/sila di atas 

memiliki saling keterkaitan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, umat 

Buddha  harus melaksanakan kelima sila tersebut secara bersamaan karena 

merupakan satu kesatuan.  
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2. Menggunakan kekayaan  

Mendapatkan pekerjaan adalah sesuatu yang mudah bagi sebagian besar 

orang saat ini. Tetapi yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana 

seseorang menggunakan kekayaan yang diperolehnya. Hanya sedikit orang yang 

dapat mengelola pendapatannya dengan benar. Laporan dari sebuah penelitian 

tentang kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Amerika Serikat pada tahun 2012 

menunjukkan bahwa 38% responden menghabiskan uang lebih kecil dari 

penghasilannya, 38% menghabiskan uang setara dengan penghasilannya, dan  

22% menghabiskan uang lebih besar dari penghasilannya.  Dari laporan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hanya 22 % keluarga yang mampu menyisakan 

penghasilan, sedangkan 60% tidak berhasil menyisakan penghasilannya. Laporan 

tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit keluarga yang berhasil mengelola 

penghasilannya dengan baik. Penggunaan kekayaan harus diawali dengan 

perencanaan yang matang. Selain itu, penggunaan harta kekayaan haruslah 

konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Buddhisme. Setelah memperoleh 

kekayaan, maka seseorang dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan ekonomi (keuangan), Buddha 

memberi petunjuk kepada pemuda Sigala (Sigalovada Sutta) untuk membagi 

penghasilannya dalam empat bagian, yaitu seperempat bagian digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, setengah bagian untuk investasi, dan 

seperempat bagian untuk tabungan. Petunjuk tersebut memudahkan pengalokasian 

keuangan. Dengan seperempat bagian dari penghasilan yang diperoleh, sebuah 

keluarga harus memilah kebutuhan dalam berbagai prioritas, yaitu primer, 

sekunder, dan tersier.  
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Dalam kehidupan terdapat dua macam ketidakpuasan, sehingga ada dua 

cara untuk memenuhinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk 

menghilangkan penderitaan fisik dan memenuhi kebutuhan yang berhubungan 

dengan ketidakpuasan mental. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi berkaitan 

dengan penderitaan fisik adalah kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, 

dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan berkaitan dengan penderitaan mental dapat 

dipenuhi memalui pendidikan, rekreasi, dan aktivitas keagamaan. Apabila 

kebutuhan primer telah terpenuhi, sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan 

sekunder dan tersier atau disimpan untuk menambah tabungan. Setengah bagian 

pendapatan digunakan untuk investasi. Tujuan dari investasi adalah untuk 

meningkatkan penghasilan di masa depan. Meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu investasi 

yang dapat ditempuh. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan akan 

meningkatkan penghasilan secara signifikan dan memberikan kontribusi positif 

terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu investasi dapat dilakukan 

dengan cara meningkatkan memperbesar bisnis sehingga meningkatkan 

penghasilan, selain itu dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dengan 

demikian, selain memberikan manfaat bagi diri sendiri, pihak lain juga 

memperoleh manfaat. Kedua, investasi dilakukan berkaitan dengan membuat 

karma baik sehingga di masa depan atau di kehidupan yang akan datang hasilnya 

dapat dinikmati. Investasi tipe ini tidak terlihat secara fisik karena secara materi 

kekayaan yang dimiliki seseorang tidak bertambah, meskipun demikian 

manfaatnya sangat besar. Dalam Adiya Sutta, Buddha menguraikan lima cara 

dalam menggunkaan kekayaan yang diperoleh agar memberikan keuntungan yang 
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besar. Agar memberikan manfaat, kekayaan yang diperoleh harus digunakan 

dengan benar. Pertama, untuk digunakan sendiri agar hidupnya lebih nyaman, 

untuk dapat melanjutkan kehidupan, dan tentu saja harus digunakan dengan cara 

yang benar. Selain itu, kekayaan yang dimiliki dapat digunakan untuk 

memenghidupi orang tua, istri dan anak-anaknya, menggaji pembantu, dan 

pegawai sehingga dapat menjalani hidup dengan layak. Kedua, untuk membantu 

teman-temannya ketika mengalami kesulitan sehingga tetap dapat menjalani 

kehidupan dengan layak. Ketiga, untuk menjaga keamanan diri sendiri, seperti 

membayar denda kepada pemerintah ketika melakukan kesalahan, menjaga 

keamanan dari pencurian, kebakaran, dan banjir, serta untuk melindungi dari 

teman-teman yang berbuat jahat. Keempat, untuk membuat lima persembahan 

(dana), yaitu membantu sanak saudara yang mengalami kesulitan, melayani para 

tamu, memberikan persembahan atas nama leluhur, membayar pajak kepada 

pemerintah, dan mendukung perkembangan agama. Kelima, untuk memberikan 

manfaat yang paling tingi, kekayaan harus digunakan untuk melayani makhluk 

suci  (menyokong perkembangan agama) yang telah menjauhkan diri dari racun 

dan kebodohan, sabar dan rendah hati, dan merealisasi nibanna yang merupakan 

ladang subur untuk menanam jasa kebajikan yang tiada bandingnya. Penggunaan 

kekayaan yang benar dijelaskan pula dalam Maṅgala Sutta, seperti untuk 

membantu orang tua, menyokong anak dan istri, serta membantu sanak keluarga 

yang membutuhkan. Untuk menghasilkan kebajikan maka kekayaan harus 

digunakan untuk menyokong sangha, vihara, orang tua, orang lain, dan saudara 

yang lebuh tua, seperti yang dijelaskan dalam Nidhikanda Sutta. Dalam 

Parabhava Sutta dijelaskan cara-cara penggunaan kekayaan yang harus dihindari, 
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seperti dinikmati sendiri, bermain perempuan, mabuk-mabukan, dan 

menghambur-hamburkannya untuk hal-hal yang tidak berguna.     

3. Menyimpan dan Menjaga Kekayaan 

Kekayaan yang diperoleh dengan kerja keras selayaknya disimpan dan 

bahkan dikembangkan.  Setelah seseorang susah payah mengumpulkan harta 

kekayaan, ia harus mampu menjaganya dengan baik pula. Usaha menyimpan atau 

menjaga kekayaan bertujuan untuk menghadapi masa sulit dan ketika sudah tidak 

bekerja lagi (pensiun). Dalam Sigalovada Sutta, Buddha menjelaskan kepada 

pemuda Sigala bahwa ada enam cara yang harus dihindari agar harta kekayaan 

tidak habis terhambur-hamburkan. Pertama, mengkonsumsi minuman yang dapat 

melemahkan kewaspadaan, berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat, 

berpesta, berjudi, bergaul dengan teman yang tidak baik, dan bermalas-malasan 

merupakan enam cara yang harus dihindari untuk menjaga harta kekayaannya. 

Kehilangan harta kekayaan secara langsung adalah salah satu akibat dari 

lemahnya kewaspadaan. Kedua, berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat 

mengakibatkan karta kekayaan yang dimiliki tidak terjaga dan terlindungi. Karena 

tidak terjaga dengan baik, maka harta kekayaaannya akan mudah hilang, seperti 

terkena bencana kebakaran dan banjir,  diambil oleh pencuri, teman dan sanak 

keluarga yang jahat. Ketiga, kebiasaan berpesta menyebabkan harta kekayaan 

cepat habis. Untuk mengadakan pesta diperlukan biaya besar. Kegiatan hura-hura 

cenderung tidak terkendali baik dari segi pengeluaran maupun dampaknya. 

Keempat, berjudi merupakan usaha yang tidak baik dalam memperoleh kekayaan. 

Ketika seseorang menang dalam perjudian, berarti  telah merugikan orang lain. 

Jika seseorang kalah dalam perjudian maka secara langsung kehilangan harta 
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kekayaannya. Hasil yang diperoleh dari berjudi biasanya habis untuk hal-hal yang 

tidak berguna. Selain itu, dampak buruk dari kecanduan judi adalah hubungan 

keluarga menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan bahkan dapat 

berakhir dengan perceraian. Kelima, memiliki teman yang tidak baik adalah suatu 

kerugian. Teman yang tidak baik selalu merongrong dan mempengaruhi untuk 

melakukan hal-hal yang tercela, seperti melakukan kejahatan, mengkonsumsi 

narkoba, pergi ke lokalisasi prostitusi, dan hura-hura. Keenam, malas untuk 

bekerja menyebabkan seseorang tidak memperoleh penghasilan sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mengambil tabungan. Jika terjadi dalam 

waktu yang sangat lama, maka seluruh kekayaannya akan habis. Kekayaan yang 

dimiliki seseorang dapat berkurang, hilang, atau rusak. Meskipun demikian, 

kekayaan harus disimpan dan dijaga dengan baik agar tidak mudah hilang atau 

rusak. Kekayaan yang tersimpan dan terjaga dengan baik dapat digunakan pada 

saat dibutuhkan, seperti yang dijelaskan dalam Nidhikanda Sutta.   

4. Sikap terhadap Kekayaan 

Sikap seseorang dalam memandang kekayaan sangat menentukan 

bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan, menjaga, dan memanfaatkannya.  Hal 

terpenting adalah bagaimana kekayaan tersebut diperoleh dan dipergunakan. 

Selain itu, hal terpenting adalah kekayaan tidak menambah keserakahan 

seseorang. Seseorang harus memperoleh kekayaan dengan cara yang bermoral dan 

digunakan dengan semestinya sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik dan 

orang lain serta tidak menambah keserakahannya. Untuk mengurangi keinginan 

yang mengarah kepada keserakahan, seseorang harus secara aktif mempraktikan 

kebalikannya, yaitu menunjukkan kemurahan hati, cinta kasih, dan belas kasihan 
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dalam setiap tindakan. Selain tidak menambah keserakahan, kekayaan seharusnya 

tidak menyebabkan seseorang menjadi sombong dan meremehken orang lain. 

Dalam Parabhava Sutta dijelaskan bahwa kesombongan akan menyebabkan 

seseorang meremehkan orang lain, yang akhirnya meruntuhkan sepiritualitas 

sesorang. 

Dalam Andha Sutta (The Blind), Buddha menjelaskan kepada para 

bhikkhu bagaimana seseorang  umat Buddha  harus bersikap terhadap kekayaan 

yang diperolehnya. Umat Buddha yang  baik haruslah bersikap seperti seseorang 

yang memiliki pengelihatan normal. Seseorang yang tergolong dalam 

(berpengelihatan normal) bermata dua, memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

kekayaan dan meningkatkan kekayaan yang telah diperoleh, serta dapat 

membedakaan mana yang terampil dan yang tidak terampil, apakah tercela atau 

tidak, mana yang kasar dan tidak, mana yang murni dan mana yang tidak. 

Seseorang yang tergolong dalam kelompok ini tahu bagaimana cara memperoleh 

kekayaan dan meningkatkan kekayaan yang telah mereka peroleh, dan tahu 

bagaimana menggunakannya, sehingga akan bekerja dengan rajin dalam 

memperoleh kekayaan dan mereka dapat menggunakan dalam upaya 

membebaskan diri dari penderitaan. 

 Memiliki kekayaan merupakan salah satu sumber kebahagiaan. 

Sebaliknya, kemiskinan adalah keadaan yang celaka dalam hidup ini. Dengan 

demikian, memiliki kekayaan adalah faktor penting sehingga manusia harus 

mengupayakannya dan yang terpenting dengan cara yang bermoral. Dalam Anana 

Sutta, Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan kepada Anathapindika bahwa 

terdapat empat macam kebahagiaan, tiga diantaranya adalah kebahagiaan yang 
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ditimbulkan oleh harta kekayaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan 

karena memiliki harta kekayaan (atthisukha). Untuk memiliki kebahagiaan karena 

memiliki harta kekayaan, seseorang harus bekerja dengan benar. Bekerja dengan 

benar akan menghasilkan kekayaan yang dapat memberikan kebahagiaan. 

Sebaliknya, jika seseorang bekerja dengan cara yang tidak benar (memiliki 

pekerjaan yang tidak benar) maka kebahagiaan tidak akan datang padanya. 

Bekerja dengan cara yang tidak benar akan menimbulkan rasa was-was dan stres. 

Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan karena dapat menikmati harta 

kekayaan (bhogasukha). Kekayaan yang dimiliki harus digunakan dengan cara 

yang benar sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, maupun 

lingkungan. Orang akan merasa bahagia dan tenang jika seluruh kebutuhannya 

terpenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, seseorang harus memiliki 

kekayaan. Dengan demikian, kebahagiaan pertama menjadi syarat kebahagiaan 

kedua. Kebahagiaan ketiga adalah kebahagiaan karena tidak memiliki hutang 

(ananasukha). Kebahagiaan kedua merupakan syarat pada kebahagiaan ketiga. 

Penggunaan kekayaan dengan benar akan selalu mempertimbangkan manfaat dan 

dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, pengeluaran harus dikelola dengan 

bijaksana. Pembelanjaan yang melebihi penghasilan adalah tidak tepat karena 

akan menimbulkan hutang. Terbelit hutang akan selalu membuat seseorang kuatir  

karena harus membayar, takut jatuh tempo, takut dikejar-kejar oleh penagih 

hutang, dan takut harta benda lainnya disita akibat tidak mampu membayar 

hutang. Meskipun demikian, Buddha menjelaskan bahwa ketiga jenis kebahagiaan 

tersebut masih bersifat keduniawian dan bukan tujuan akhir umat Buddha, tetapi 

masih ada jenis kebahagiaan lain yang lebih tinggi nilainya, yaitu kebahagian 
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keempat, karena tidak tercela  (blameless). Meskipun bersifat keduniawian, ketiga  

kebahagiaan tersebut tetap dibutuhkan oleh umat awam dalam usaha untuk 

mencapai kebahagiaan yang keempat. 

Bagi umat Buddha, kekayaan bukan merupakan tujuan akhir tetapi sebagai 

alat untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu nibanna. 

Kebahagiaan yang lebih tinggi akan berhasil diperoleh jika didukung oleh 

kebahagiaan yang lebih rendah nilainya. Untuk memperoleh kebahagiaan karena 

memiliki dan dapat menggunakan harta kekayaan, maka harta kekayaan harus 

diperoleh dengan cara yang benar. Dengan memiliki dan menggunakan harta 

kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar maka dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi. Tetapi jika harta kekayaan 

diperoleh dan digunakan dengan cara yang tidak benar maka kebahagiaan yang 

lebih tinggi tidak dapat dicapai. Dengan demikian, kekayaan hendaknya diperoleh 

dan digunakan dengan benar dan menghindari cara-cara tercela dalam 

memperoleh dan menggunakannya,  seperti yang digambarkan oleh Buddha 

sebagai orang yang memiliki dua mata (orang bermata sehat) dalam Andha Sutta. 

 Segala sesuatu yang masih berkondisi bersifat tidak kekal, termasuk harta 

kekayaan. Karena memiliki sifat tidak kekal, maka harta kekayaan suatu ketika 

dapat berkurang, rusak, dan hilang. Pemahaman tentang sifat ketidakkekalan 

sangat membantu seseorang dalam memaknai kekayaan yang dimilikinya. Karena 

sifatnya itu, orang yang memiliki harus siap mental apabila suatu saat harta 

kekayaannya berkurang, rusak, atau hilang. Pemahaman ini juga dapat membentu 

mengurangi kemelekatan terhadap kekayaan. Orang yang melekati kekayaannya 

cenderung menjadi gelisah, takut, dan selalu kuatir. Kemelekatan juga dapat 
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menyebabkan seseorang menjadi kikir dan pelit. Sebuah kisah yang menyeritakan 

Toddeya yang sangat kaya tetapi sangat kikir dan pelit yang menyebabkan 

kelahiran kembali menjadi seekor anjing. Meskipun sangat kaya, Todedeya tidak 

tidak pernah membagikan sedikitpun hekayaannya kepada orang lain, bahkan 

kepada seorang pengemis. Toddeya juga mengajarkan hal yang demikian kepada 

anaknya yang bernama Subha. Toddeya selalu menjaga harta kekayaannya dengan 

sangat hati-hati. Setelah meninggal, Toddeya terlahir kembali menjadi seekor 

anjing yang  selalu menjaga tempat di mana harta kekayaannya disimpan. Selain 

itu, seseorang harus siap mental dalam menghadapi kerugian yang mungkin 

terjadi karena memiliki harta, seperti yang diuraikan dalam Adiya Sutta, Angutara 

Nikaya III. Pemahaman tentang sifat ketidak kekalan akan mengurangi 

kemelekatan dan kesiapan menerima jika peristiwa tersebut terjadi. 

  

B. Manajemen Ekonomi Keluarga di Era Modern 

Manajemen ekonomi keluarga di zaman sekarang tentu saja berbeda 

dengan masa kehidupan Buddha. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jenis 

pekerjaan yang tersedia, kebutuhan hidup, dan sikap terhadap kekayan itu sendiri. 

Jarak rumah dengan tempat bekerja turut mempengaruhi pengeluaran untuk 

transportasi. Kantor yang jaraknya jauh dari rumah tidak dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki, sehingga menuntut seseorang untuk memiliki kendaraan atau naik 

angkutan. Selain itu, biaya untuk pendidikan anak menjadi beban tersendiri bagi 

perekonomian keluarga. Dengan meningkatnya  biaya hidup maka dituntut 

pengelolaan ekonomi keluarga dengan cermat dan tepat. Di zaman yang serba 

materialistik dan pengaruh globalisasi yang semakin tak terbendung akan 
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memberikan pengaruhah negatif  kepada setiap individu, salah satunya adalah cara 

pandang seseorang terhadap kekayaan yang dimiliki. Umat Buddha dituntut untuk 

tetap hidup sederhana. Dengan alasan ini, jenis pekerjaan dan pembagian 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, investasi, dan tabungan harus 

disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip 

ajaran Buddha.  

Manajemen ekonomi keluarga berarti pengelolaan ekonomi keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengacu pada fungsi manajenen, 

pengelolaan ekonomi keluarga terbagi menjadi empat tahap, yaitu: planning, 

organizing, actuating, dan controlling. 

1. Planning (Perencanaan)  

Perencanaan ekonomi keluarga, terutama bagian keuangan (financial) 

bahkan dapat dimulai dari jauh sebelum dua orang calon suami istri membentuk 

keluarga. Mereka sudah dapat merencanakan pekerjaan apa yang akan ditekuni, 

berapa penghasilan per bulan, siapa yang akan bekerja (suami atau suami dan 

istri), dan berapa anak yang akan dipelihara. Calon pasangan suami istri dapat 

menikuti kursus pranikah untuk mengetahui seluk beluk kehidupan berumah 

tangga, yang salah satunya tentang pengelolaan ekonomi keluarga. Mereka akan 

memperoleh pengetahuan tentang fungsi keluarga, seperti fungsi ketahanan 

keluarga, kesejahteraan, sosial, dan ekonomi. Ketika sudah berkeluarga mereka 

akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul. 

Jika hanya suami yang bekerja berarti mereka hanya memiliki satu sumber 

penghasilan, tetapi jika mereka berdua bekerja berarti akan memiliki dua sumber 

penghasilan. Jenis pekerjaan juga akan menentukan jumlah penghasilan yang akan 
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mereka peroleh.  Jumlah anak turut pula menentukan pengeluaran yang harus 

ditanggung, sehingga harus direncanakan dengan matang. Semakin banyak jumlah 

anggota keluarga maka akan semakin banyak pula pengeluaran yang dibutuhkan.  

Setelah sepasang suami istri merencanakan hal-hal di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun perencanaan berkaitan dengan penggunaan 

keuangan/penghasilan yang mereka peroleh. Perencanaan ini dilakukan untuk 

menjamin terpenuhinya semua kebutuhan yang telah diurutkan berdasarkan 

kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Dalam pemenuhanannya, kebutuhan 

pokok adalah yang paling penting karena bersifat dasar. Setelah kebutuhan pokok 

mendapat porsi keuangan yang memadai, maka bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sekunder, dan tersier. Perencanaan dipimpin oleh kepala keluarga, 

tentu saja dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Melalui keterlibatan 

seluruh anggota keluarga, maka setiap kebutuhan anggota keluarga akan 

teridentifikasi dan terakomodasi. Dari identifikasi kebutuhan maka  perlu disusun 

urutan kebutuhan berdasarkan urgensinya. Dengan cara tersebut kebutuhan setiap 

anggota keluarga dapat terpenuhi dengan seimbang, tidak menimbulkan 

kecurigaan, dan adil karena telah melalui proses diskusi. Kepala keluarga harus 

dapat memimpin jalannya langkah perencanaan untuk memastikan perencanaan 

yang dilakukan memberikan keputusan yang seimbang dalam mengakomodasi 

setiap kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. 

Kebutuhan mutlak adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, sedngkan 

kebutuhan penting harus diprioritaskan setelah kenutuhan mutlak terpenuhi. 

Kebutuhan yang perlu dapat dipenuhi jika kebutuhan mutlak dan kebutuhan 

penting telah terpenuhi. Kebutuhan kurang perlu mendapat prioroitas terakhir 
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karena sifatnya tidak berpengaruh atau sedikit pengaruhnya terhadap 

keberlangsungan hidup keluarga. 

Selain menentukan pengeluaran berdasarkan prioritas kebutuhan, 

perencanaan juga dikaitkan dengan investasi untuk mengembangkan usaha atau 

meningkatkan penghasilan dan porsi untuk tabungan. Artinya, 

penghasilan/kekayaan yang diperoleh harus dikelola dalam memenuhi kebutuhan, 

untuk investasi, dan tabungan. Perencanaan investasi dan tabungan merupakan 

perencanaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraaan di masa yang akan 

datang atau untuk menghadapi kesulitan yang mungkin muncul di kemudian hari. 

Jenis investasi dan tabungan serta peruntukkannya perlu didiskusikan untuk 

mencapai pemahaman yang sama sehingga tidak menimbulkan konflik 

dikemudian hari. Bagi seorang pegawai/karyawan, investasi dapat dilakukan 

untuk meningkatkan keterampilan (mengikuti kursus atau pelatihan) dan 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Bertambahnya keterampilan dan 

pengetahuan maka kinerja akan meningkat sehingga penghasilannya akan 

meningkat pula. Bagi seorang pengusaha, investasi yang dilakukan adalah untuk 

memperbesar jangkauan usahanya. Dengan usaha tersebut, perusahaan menjadi 

semakin besar sehingga memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun 

karyawannya.  

Berkenaan dengan besarnya pembagian untuk memenuhi kebutuhan, 

investasi, dan tabungan harus disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki. 

Artinya, meskipun dalam porsi yang kecil, alokasi untuk investasi dan tabungan 

harus tetap ada. Perencanaan yang matang akan membantu menambah alokasi 
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investasi dan tabungan. Penambahan alokasi dapat diperoleh dari penghematan 

biaya yang harus dikeluarkan.  

Perencanaan yang telah disusun perlu dievaluasi secara berkala untuk 

memastikan perencanaan yang telah disusun mengikuti perkembangan  kebutuhan 

yang ada. Selain itu, pnambahan atau pengurangan penghasilan menuntut 

penyesuaian alokasi keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap alokasi 

kebutuhan tetap terpenuhi dengan porsi yang seimbang. 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian merupakan langkah kedua setelah perencanaan disusun. 

Pengorganisasian berfungsi untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga 

mendapatkan jenis tugas dan porsi yang sesuai. Dengan mendapatkan jenis tugas 

dan porsi yang sesuai, maka setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi 

sesuai tugasnya dengan baik. Jenis tugas yang sesuai akan membantu 

terselesaikannya tugas dengan efektif dan efisien. Sedangkan porsi tugas yang 

tepat akan membantu penyelesaian tugas tepat waktu dan tidak tergesa-gesa. Jika 

Suami yang bekerja, maka istri bertugas menyelesaikan urusan rumah tangga, 

termasuk pencatatan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran yang ada. Jika 

suami dan istri bekerja, berarti tugas rumah tangga juga harus diselesaikan berdua 

atau dapat pula memiliki pembantu rumah tangga untuk mengurusnya,  termasuk 

mengurus anak yang masih kecil. Apabila anak-anak sudah dapat diberi tanggung 

jawab, maka tugas yang sesuai dapat dibebankan kepadanya. Dengan demikian, 

setiap orang yang ada di rumah mendapat tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan porsi dan kemampuan yang dimiliki. Pengorganisasian dipimpin oleh 

kepala keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan 
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hidup keluarga tersebut. Kepala keluarga harus memastikan bahwa setiap anggota 

keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab dengan porsi yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

Pembagian tugas kepada setiap anggota keluarga merupakan langkah 

untuk memastikan bahwa alokasi keuangan akan digunakan dengan efektif dan 

efisien. Langkah penghematan juga dapat dilakukan memalui pembagian tugas 

terhadap setiap anggota keluarga. Jika suatu pekerjaan dapat dilakukan sendiri, 

maka penghematan keuangan dapat dilakukan. Sebagai contoh, seorang anak yang 

sudah besar dapat diberi tanggung jawab untuk membersikhan rumah, sehingga 

tidak perlu mempekerjakan pembantu rumah tangga. Setiap anggota keluarga juga 

harus bertanggung jawab terhadap penggunaan aset keluarga. Penggunaan listrik 

dan air sesuai dengan kebutuhan akan membantu penghematan biaya yang harus 

dikeluarkan. 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah disusun 

dan diorganisasikan. Dalam pelaksanaan, setiap perencanaan dan orang yang 

bertanggung jawab terhadap terlaksananya perencanaan harus bekerja dengan 

efektif dan efisien sehinga alokasi keuangan yang tersedia tepat penggunaannya, 

bahkan jika bisa dilakukan penghematan (saving) untuk menambah alokasi 

tabungan. Proses pelaksanaan harus mengacu pada langkah perencanaan dan 

pengorganisasian, sehingga setiap anggota keluarga akan bekerja sesuai dengan 

bagian masing-masing. 
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4. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang 

memiliki tanggung jawab terhadap tugas tertentu melaksanakannya dengan baik 

dan penuh tanggung jawab. Perencanaan yang matang tidak akan bermanfaat tidak 

dilaksanakan dengan disiplin. Pencatatan setiap pengeluaran akan mempermudah 

dalam mendeteksi setiap penyimpangan yang muncul. Pengawasan juga berfungsi 

untuk menjamin bahwa setiap orang yang telah melaksanakan kewajiban 

memperoleh hak-hak yang melekat padanya. Artinya, pengawasan membantu 

terpenuhinya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga, termasuk orang-orang 

yang membantu di keluarga tersebut, seperti pembantu rumah tangga dan penjaga 

keamanan. Kepala keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

keberlangsungan keluarga harus memastikan setiap tahap pelaksanaan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. Proses evaluasi harus dilakukan secara 

berkala berkaitan dengan keempat fungsi manajemen tersebut. Evaluasi dilakukan 

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada setiap 

fungsi. Proses evaluasi dan revisi juga diperlukan dalam rangka penyesuaian 

terhadap setiap perubahan yang terjadi, baik perubahan di dalam keluarga maupun 

dari luar. 

 

C. Peran Manajemen dan Ekonomi Buddhis dalam Menciptakan 

Kesejahteraan 

Setiap keluarga memiliki permasalahan dalam memenuhi kebutuhan 

materi. Sandang, pangan, tempat tinggal, dan kesehatan merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang keluarga. Selain itu, kebutuhan-
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kebutuhan penting lain yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan 

juga harus dipenuhi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, sebuah keluarga 

harus memperoleh penghasilan yang cukup sehingga dapat hidup secara material 

dengan layak. Penghasilan yang telah diperoleh harus dikelola dengan efektif dan 

efisien sehingga manfaatnya dapat nikmati oleh setiap anggota keluarga, bahkan 

orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, setiap anggota 

keluarga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola perekonomian 

keluarga. Pengetahuan modern tentang manajemen dapat membantu mengelola 

perekonomian keluarga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, 

dan pengawasannya. Sedangkan nilai-nilai spiritual keagamaan berperan dalam 

sikap, pola pikir, dan perilaku dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga. 

Gambaran hubungan antara permasalahan ekonomi keluarga, manajemen, dan 

nilai-nilai ajaran Buddhisme dapat ditunjukkan dalam diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peran manajemen dan ekonomi Buddhis dalam menciptakan   

kesejahteraan 

 

Masalah Ekonomi 

Keluarga
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2. Menyimpan/menjaga 

3. Menggunakan

4. Sikap Mental
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1. Keluarga

2. Orang lain
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Dari diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa masalah ekonomi keluarga 

dapat diselesaikan melalui dua pendekatan yaitu manajemen dan nilai-nilai 

spiritual Buddhisme. Permasalahan ekonomi keluarga menjadi semakin kompleks 

seiring dengan berkembangnya zaman. Kebutuhan keluarga tidak berhenti pada 

pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan 

kesehatan. Lebih dari itu, kebutuhan transportasi, pendidikan, asuransi, hiburan, 

dan sosial kemasyarakatan harus dipenuhi pula. Dengan alasan tersebut, 

penngelolaan ekonomi keluarga secara modern menjadi suatu keharusan. 

Pengetahuan manajemen memberikan panduan bagaimana sebuah keluarga harus 

mengelola perekonomiannya dimulai dari perencanaan keuangan, menentukan 

siapa saja anggota keluarga yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

berbagai tugas, pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan, dan 

pengawasannya. Melalui pengetahuan tentang manajemen yang mamadai, 

pengelolaan perekonomian dapat menjadi efektif dan efisien, sehingga 

pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu dapat dihindarkan.  

Di sisi lain, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Buddhisme dapat 

menjadi etika yang mendasari sebuah keluarga dalam mengupayakan pemenuhan 

materinya. Nilai etis yang terkandung dalam Buddhisme menjadi penunjuk arah 

dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam memenuhi kebutuhan. Nilai etis 

yang terkandung dalam Buddhisme dapat dijumpai dalam Jalan Mulia Berunsur 

Delapan, terutama poin berpenghidupan benar. Meskipun demikian, dalam 

implementasinya kedelapan unsur merupakan sesuatu yang integral dan tidak 

dapat dipisah-pisahkan. Penjabaran lebih rinci mengenai berpenghidupan yang 

benar dapat digali dari berbagai ajaran Buddha yang terhimpun dalam Tripitaka. 
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Nilai-nilai etis dalam Buddhisme memberikan petunjuk kepada umat Buddha 

dalam memenuhi kebutuhan materialnya, yaitu bagaimana seseorang harus 

mencari penghasilan, menyimpan/menjaga, menggunakan, dan sikap mental yang 

harus dimiliki berkaitan dengan kekayaan yang dimilikinya.  

Kolaborasi antara manajemen dan nilai-nilai Buddhisme merupakan 

bentuk ideal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian, tidak hanya 

dalam lingkup kecil seperti individu dan keluarga, tetapi dapat menjangkau 

lingkup yang lebih luas, seperti kelompok masyarakat, perusahaan, dan negara. 

Jika ekonomi setiap keluarga diupayakan dengan cara-cara yang bermoral (sesuai 

dengan nilai-nilai Buddhisme) dan dikelola dengan baik (manajemen) maka 

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dapat terwujud. Dengan terpenuhinya 

ekonomi keluarga dengan baik, setiap anggota keluarga dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki, baik material maupun spiritualnya. Potensi tersebut dapat 

disalurkan kepada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Dengan kecukupan 

secara ekonomi, sebuah keluarga dapat membantu ekonomi orang atau keluarga 

lain sehingga keluarga lain dapat menjadi sejahtera pula. Hasil akhir dari 

perpaduan manajemen dan nilai-nilai Buddhisme adalah terciptanya kesejahteraan 

bagi keluarga secara lahir dan batin, masyarakat, dan lingkungan. Lingkungan 

akan terus terjaga kelestariannya dengan diterapkannya prinsip-prinsip Buddhisme 

dan manajemen yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan pemahaman bagaimana manajemen ekonomi 

keluarga dalam perspektif Buddhis. Manajemen sebagai konsep modern dapat 

dipadukan dengan nilai-nilai ajaran Buddha dalam mengelola ekonomi keluarga. 

Perpaduan antara keduanya dapat menjadi panduan yang ideal. Konsep 

manajemen bermanfaat dalam pengelolaan perekonomian keluarga, sehingga 

segala sumber daya yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. 

Manajemen memberikan petunjuk bagaimana sebuah keluarga harus 

merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengontrol 

seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghindari pemborosan pada hal-hal 

yang tidak perlu. 

Nilai-nilai ajaran Buddha memberikan petunjuk bagaimana sebuah 

keluarga dapat memenuhi kebutuhan materi melalui cara-cara memperoleh 

penghasilan tanpa mengabaikan moralitas, kekayaan yang telah diperoleh 

disimpan atau dijaga, dan penggunaannya, serta sikap mental seseorang dalam 

memandang kekayaan yang dimiliki. Perpaduan manajemen dan Buddhisme 

merupakan model ideal yang dapat digunakan untuk menghadapi globalisasi 

ekonomi yang didominasi oleh ekonomi kapitalis yang ternyata gagal dalam 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia, tanpa 

mengesampingkan dampak positifnya. Konsep ekonomi Buddhis diharapkan 

dapat berdampingan dan menjadi inspirasi baru bagi perkembangan ekonomi 
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dalam lingkup mikro, seperti individu dan keluarga serta memberikan dan dalam 

lingkup luas seperti masyarakat, perusahaan, dan negara. Akhirnya, kesejahteraan 

individu, masyarakat, dapat tercapai tanpa saling merugikan dan lingkungan yang 

menyediakan sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. 

 

B. Saran 

Penelitian kajian pustaka ini memiliki banyak keterbatasan dalam 

pengumpulan sumber data dan analisisnya. Keterbatasan ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman penulis berkaitan dengan literatur, baik yang bersumber 

pada konsep manajemen, ekonomi, dan keluarga, serta kitab dan pemikiran-

pemikiran Buddhis yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan 

penelitian lain dalam upaya menindaklanjuti dan menyempurnakan penelitian ini. 

Selain itu, penelitian ini masih bersifat teoritis sehingga perlu dilanjutkan dengan 

penelitian lain yang bersifat lebih teknis sehingga konsep-konsep yang ada dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Buddhisme harus diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Dengan 

bantuan manajemen yang baik,  konsep dalam ajaran Buddhisme dapat 

diimplementasikan dengan baik pula sehinga tercipta kesejahteraan bagi keluarga, 

masyarakat, dan lingkungan.  Kesejahteraan yang tercipta menjadi milik keluarga 

dan masyarakat dengan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. 
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