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KATA PENGANTAR
Dalam tradisi pemikiran Islam, teks-teks keagamaan
yang terkait dengan al-Qur’ân, as-Sunnah dan
pemikiran keagamaan lainnya yang merupakan hasil
ijtihad dan interpretasi para ulama (human
construction), telah membentuk produk hukum yang
dapat digunakan oleh umat Islam. Hukum-hukum yang
dikandung dalam Al-Qur'an terbagi dalam tiga jenis
yaitu; hukum-hukum tentang keimanan (i'tiqadiyyah), tentang keislaman
('amaliyah) dan tentang ke ihsanan (khuluqiyyah). Ketiga hal tersebut bisa
disebut dengan: tauhid, fiqh dan tasawwuf dan hampir sejajar dengan;
Iman, islam dan ihsan; Ilmu, Amal dan ikhlash al-niyat.
Al-Qur’ân adalah teks kebahasaan sebagai teks inti (core texts) dalam
sejarah peradaban Arab sehingga peradaban Arab-Islam disebut
“peradaban teks”. Teks tidak membangun peradaban tetapi yang
membangun dan menegakkan peradaban adalah dialektika manusia
dengan realitas di satu pihak dan dialognya dengan teks di pihak lain yang
akan membentuk wajah peradaban. Pengkajian mengenai ayat-ayat
hukum bukan sekedar gugusan pemikiran dalam warisan budaya
intelektual saja tetapi lebih dari itu merupakan pencarian dimensi yang
hilang dalam warisan tersebut, yaitu dimensi yang dapat membantu
merumuskan kesadaran ilmiah atas warisan ini. Gerakan di dalam realitas
sosial budaya yang menghendaki terwujudnya kesadaran ilmiah lewat
aktivitas penafsiran yang dapat menghasilkan produk hukum secara
tematis terutama wilayah Ekonomi Islam.
Pada buku ini secara lengkap diuraikan tentang kumpulan teori
pemikiran ekonomi Islam. Semoga memberikan kontribusi positif dan
konstruktif bagi pengembangan keilmuan Ekonomi Islam. Selamat
membaca.
Bandung, 26 September 2021
DR. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag.
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SISTEM EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF AL QUR’AN
A. PENDAHULUAN
Ilmu ekonomi pada prinsipnya berbicara tentang perilaku manusia
sebagai konsumen, distributor dan produsen, sedangkan objek utamanya
adalah perilaku manusia itu sendiri. Perjalanan panjang perilaku manusia
membuat ekonomi konvensional berada dalam situasi yang sangat
memprihatinkan, karena sistem ekonomi Barat melayani kepentingan
pribadi dan bukan mengabdi kepada Allah Azza Wa Jalla,. Melalui artikel
ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk kembali pada Al-Qur'an sebagai
pedoman., mengungkap prinsip-prinsip ekonomi yang dikaji di dalamnya
metode tafsir Maudlu'i, yaitu pertama, inventarisasi ayat-ayat yang
berkaitan dengan masalah ekonomi yang akan dibahas, baik berdasarkan
kata kunci maupun dari isi paragraf umum dan khusus. Kedua,
menafsirkan ayat-ayat itu sama-sama berdasarkan urutan ayat-ayat
berdasarkan turunan naskah atau surat-surat. Ketiga, melakukan
konstektualisasi dalam realitas ekonomi. Hasil penelitian ini adalah
pertama, dalam melaksanakan transaksi Islam Mendidik manusia untuk
jujur, amanah, adil, disiplin, menepati janji dan bertanggung jawab (Q.S. Al
Baqarah (2): 282-284). Kedua, maksimalisasi kerja, ketabahan, tidak
berbuat kerusakan, dan menempatkan konsep penerima manfaat sebagai
orientasi produksi (Surat al-Baqarah (2): 22, al-Nahl (16): 5-9, 10-11, 14, 18,
65, 66, 67, 68, 69,70, 80, 81 al-Maidah (5): 62-64). Ketiga, Dalam Islam
norma, konsumsi yang merupakan bagian selanjutnya dari kegiatan

ekonomi
hendaknya
berhemat
dalam
menggunakan
harta,
membelanjakan harta benda dengan cara-cara halal, dan menjalankan
mata rantai perekonomian melalui jalur yang halal juga (QS. Al-Baqarah (2):
168, 172, 187, al-Maidah (5): 4, 88, al-An'am (6) 118,
141, 142, al-A'raf (7): 31, 160, 161, al-Anfal (8): 69, an Nahl (16): 114,
al-Isra (17): 26-28,
Toha (20): 54, 81, al-Hajj (22): 28, 36, al-Mukminun (23): 51, Saba (34):
15, di -Tour (52):
19 al-Mulk (67): 15, al-Haqqah (69): 24, al-Mursalat (77): 43, 46).
Perilaku ekonomi Islam tidak hanya didominasi oleh nilai-nilai alam yang
dimiliki oleh setiap individu, tetapi ada juga nilai di luar diri manusia yang
kemudian membentuk perilaku ekonomi. Nilai ini diyakini menjadi
pedoman utama dalam kehidupan dan kehidupan manusia, nilai-nilai yang
diajarkan oleh Al-Qur'an sebagai pedoman bagi setiap individu.
Berbicara tentang ekonomi sama saja membicarakan tentang tingkah
laku manusia sebagai konsumen. Objek utamanya merupakan prilaku
manusia sehari hari. Dalam ekonomi konvensional yang kini membawa
manusia pada keadaan yang cukup meresahkan, berbeda halnya dengan
system ekonomi yang dibangun oleh bangsa barat yang selalu berlomba
pada kekayaan, harta benda untuk kepentingan pribadi jauh dari
pengabdian utama terhadap Allah Azza Wa Jalla.
Ketidakadilan yang selalu muncul di permukaan mendorong manusia
itu sendiri hidup dalam konflik sehingga akan selalu bersaing dalam
memperoleh keuntungan yang sebanyak banyaknya. Ekonomi islam yang
menganjurkan seseorang mengabdi kepada Allah Azza Wa Jalla, atas dasar
iman dan taqwa sehingga jiwa seseorang menjadi tenang dan nyaman
(nafs al-muthmainnah). QS.89:27-30.
Dasar pemikiran ekonomi syariah sesuai ajaran yang terkandung
dalam Al-quran akan senantiasa berhubungan dan saling menguatkan
dengan system kehidupan lainnya untuk mewujudkan system kehidupan
yang terintegrasi. Al-Quran yang memiliki kandungan makna serta
tuntunan yang tertuang didalamnya telah menjadi system kehidupan yang
memiliki beberapa konsep dasar, prinsip serta peraturan yang sifatnya
global serta dalil yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia.
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Beberapa konsep dasar, aturan serta prinsip dalam system kehidupan
dalam islam yang bersifat global serta detil yang akan memberikan
tuntunan bagi kehidupan manusia.
Pada kenyataannya komunitas muslim dalam aktifitas ekonominya
dihadapkan pada nilai-nilai kapitalis yang dipelopori oleh Adam Smith dan
sosialis yang dipelopori oleh Karl Mark sehingga masih sangat
diperlukannya kehadiran konsep system ekonomi sebagai alternative yang
akan dijadikan pilihan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari
yaitu sistem ekonomi Islam yang dimulai dari aplikasi prinsip-prinsip dasar
Islam dalam kegiatan ekonomi. Istilah-istilah ekonomi dan bisnis dalam AlQur’an bukan hanya merupakan kiasan-kiasan ilustratif tetapi merupakan
butir-butir doktrin yang paling mendasar dalam bidang ekonomi dan bisnis
(Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, 2000).
Konsep sebuah metodologi, tafsir maudlu’i perihal ekonomi dalam alQur’an ini mempunyai beberapa tahapan kerja sebagai berikut:
1. Menginventarisasi ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan
ekonomi yang akan dibahas baik berdasar pada kata kunci maupun
pada kandungan ayat secara umum maupun khusus.
2. Menafsirkan ayat-ayat tersebut baik berdasar urutan ayat dalam
mushaf atau berdasar urutan turunnya surat.
3. Model penafsiran yang digunakan adalah maudlu’I dengan melakukan
konstektualisasi dalam realitas perekonomian (Shihab, 2003).
Dengan ini telah disampaikan bahwa tulisan akan membahas konsep
ekonomi melalui terma dasar, yaitu terma al-maal, terma bai’, tijarah dan
dain beserta derivasinya terhadap ayat-ayat lain yang berhubungan
dengan tema ekonomi. Dari terma tersebut akan dikaji pula bagaimana
Islam menuntun para ummatnya untuk memperlakukan al-maal dengan
tindakan-tindakan yang sesuai dengan acuan agama terkait pengelolaan
harta (produksi) dan membelanjakannya (konsumsi) serta nilai-nilai etis
yang mewarnainya. Pilihan atas terma ini didasarkan pada kebutuhan
terhadap suatu pola pengelolaan (produksi) dan pembelanjaan (konsumsi)
yang seimbang dalam tatanan perekonomian. Hal ini merupakan masalah
problematis akan tetapi sangat strategis dalam menentukan
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keseimbangan perekonomian. Jika pola konsumsi tinggi maka langsung
membutuhkan produktivitas yang tinggi pula. Sebaliknya bila pola
konsumsi rendah maka dapat mengakibatkan lemahnya produksi dan
distribusi, bahkan menurunkan kinerja dan roda perekonomian. Tingginya
pola konsumsi serta produksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan
pasar, menimbulkan penyakit-penyakit ekonomi seperti inflasi, instabilitas
harga di pasaran, penimbunan bahan kebutuhan pokok dan lain-lain.

B. EKONOMI DAN AYAT-AYAT YANG BERKAITAN
1. Pengertian Ekonomi Islam
Salah satu ekonom islam Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy,
berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan jawaban dari pemikir
muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Ia
menerima ide perihal ilmu neoklasik (Konvensional) yang diselaraskan
dengan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan persaudaraan.
Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa ekonomi merupakan aspek budaya
yang lahir dari pandangan hidup (world view) seseorang, world view
seseoranglah yang melahirkan sistem ekonomi bukan sebaliknya.
Menurut Baqir al-Sadr, ekonomi Islam merupakan sebuah pelajaran
atau doktrin dan tidak hanya ilmu ekonomi murni, sebab apa yang
terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup
yang terbaik. Oleh sebab itu, menurut Baqir Sadr, haruslah dibedakan
antara ilmu ekonomi (economic science) dengan doktrin ilmu ekonomi
(economic doctrine). Dengan kata lain, Baqr Sadr memandang ilmu
ekonomi hanya sebatas mengantarkan manusia pada pemahaman
bagaimana aktifitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan
doktrin ilmu ekonomi tidak saja sekedar memberikan pemahaman
terhadap manusia bagaimana aktifitas ekonomi berjalan, namun lebih
daripada ketercapaian terhadap kepentingan duniawi dan ukhrowi.
Perbedaan pokok antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional
adalah terletak pada, landasan filosofisnya bukan pada sainsnya.
M. Akram Khan, yang juga ekonom islam mengemukakan bahwa
ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan
hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam
atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Dimensi yang dikemukakan Akram
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Khan, memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam) (Khan,
1996). Sedangkan
Ekonom lainnya Abd. Al-Sami’ al-Mishriy berpendapat secara
etimologi, istilah al-muamalah dan al-amwal lebih sesuai dari istilah
ekonomi. Muamalat mengandung arti hubungan sesama manusia dan alamwal bermaksud ilmu yang berbicara tentang harta benda. Istilah ini
lebih tepat, karena sebagian besar hubungan sosial manusia berkaitan
dengan harta benda (al-Mishriy, 1988).
2. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Ekonomi
a) Kata al-Maal dalam al-Mu’jam al-Mufahras lima’any al-Qur’an alAdzim, kata al-Maal dalam bentuk Tunggal ulangan terjadi
sebanyak 25 kali dan dalam bentuk jamak amwal terulang
sebanyak 61 kali.
b) Kata Bai’ dengan derivasinya menurun selalu mengalami
pengulangan lagi sebanyak 15 kali
c) Kata Tijarah mengalami pengulangan sebanyak 9 kali.
d) Terma dain yang terulang sebanyak 5 kali (al-Zaini, 1995).
Penulis mengambil kata kulu dan isyrabu secara terpisah terdapat
sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (kulu wasyrabu) yakni
sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, tidak
termasuk derivasi dari asal kata akala dan syaraba selain fi’il amar di atas
sejumlah 27 kali.

C. EKONOMI DALAM AL-QUR’AN
Masjid yakni berasal dari Bahasa Arab (makaanussujuud), yang
artinya adalah suatu tempat bersujud. Fungsi utama masjid adalah sebagai
tempat dimana seseorang melakukan sholat dengan melakukan bersujud
kepada Allah Azza Wa Jalla, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah
disyariatkanNya (QS. Al-Taubah:18). Masjid merupakan tempat dimana
orang-orang berkumpul disuatu tempat dengan tujuan melakukan sholat
bersama sama atau secara berjamaah dengan tujuan sebenarnya adalah
meningkatkan kedekatan, kebersamaan, kekompakan, solidaritas dan
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silaturrahmi di antara sesama kaum muslim. Di samping itu, jika kita lihat
dari sejarah, di masa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dan
pada masa-masa kejayaan Islam, masjid bukan saja menjadi tempat sholat,
tetapi menjadi pusat segala kegiatan kaum muslim. Kegiatan di bidang
pemerintahan, mencakup ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial,
peradilan, dan kemiliteran, dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid
(Amin, 1965). Pada saat itu Masjid memiliki multifungsi selain tempat
Allah beribadah, masjid juga digunakan sebagai pusat pengembangan
kebudayaan Islam, serta digunakan pula sebagai tempat halaqah atau
sarana tempat diskusi, mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu
pengetahuan agama secara khusus dan pengetahuan umum secara luas.
Sebagai baitullah, masjid memiliki nilai yang sangat sakral. Orang yang
berdiam diri di dalamnya dengan niat untuk melaksanakan ibadah
mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Sebagai lembaga sosial,
masjid mampu mendinamisir potensi kepada para jamahnya atau umat
dan meninternalisir nilai dan ideologi perjuangan. Fungsi utama masjid
adalah pusat dalam melakukan dakwah, barulah kemudian menyebarkan
fungsi lain seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan bahkan konsep
militer. Unsur-unsur duniawi itu berjalan mengikuti fungsi utama
kekuasaan Allah, bukan sebaliknya masjid sebagai sub kegiatan ekonomi,
politik dan militer. Adapun dimensi ekonomi yang muncul bersama kelas
sosial dengan alasan stabilitas ekonomi tadi. Perlu disentuh oleh
pemikiran rasional dakwah tersebut di atas meliputi tiga hal.
1. Fungsional kelembagaan yang diterapkan lewat penguyuban
masyarakat dengan penerapan perilaku rasional terhadap nilai.
2. Penerapan konsep ikhwan (persaudaraan) dalam proses ekonomi
sebagai lawan dari konsep individualis, adalah kesadaran bahwa tak
seorang pun bisa hidup sendirian, secara aman dan sejahtera, tetapi ia
memerlukan orang lain. Oleh karena itu ada rasa persaudaraan,
perasaan mau berbuat kebajikan.
3. Ajaran pemerataan ekonomi yang adil untuk kesejahteraan dan cinta
kasih yang cerdas. Untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan
yang adil kita memerlukan lembaga yang mencerminkan variasi
Jemaah secara distributive.
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Di sinilah fungsi strategis masjid sebagai lembaga transformasi sosial
keagamaan yang bergerak di bidang penguatan moral, peningkatan
intelektual, pemberdayaan ekonomi, dan pembentuk watak dan
kepribadian personal-sosial.
1. Peran Masjid Dalam Mengelola Zakat Sebagai Sumber Stabilitas
Ekonomi Ummat
Zakat adalah lembaga keuangan urgen bagi masyarakat muslim, dan
memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan
redistribusi pendapatan diantara umat Islam. Selain peran tersebut, zakat
juga memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan ekonomi (alRubi, 1984). Oleh karena itu zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu
sumber dana pembangunan. Zakat berperan sebagai investasi karena
mengarah langsung kepada pengadaan sumber daya produksi manusia
dalam masyarakat (Affar, 1985). Selain itu, zakat merupakan sarana utama
untuk mengakumulasi modal yang dimiliki masyarakat (‘Abid, 1412 H).
Zakat memiliki peranan dalam meningkatkan jumlah nilai investasi agar
pemilik harta tidak membiarkan hartanya tidak produktif, dan bahwa zakat
akan menjadikan para pengelola perusahaan selalu melanjutkan produksi
sekalipun mereka selama keraguan itu lebih kecil jumlahnya daripada
zakat yang diwajibkan atas harta pokok yang diinvestasikan.
Sesungguhnya ekonomi Islam merupakan bagian integral dari
pengaturan sistem Islam yang memiliki sebuah kesempurnaan. Apabila
ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya terpisah secara
sempurna dari agama apalagi akidah, maka keistimewaan terpenting
ekonomi Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu
sendiri, yaitu aqidah dan syariah (‘Assal & Abdul Karim, 1977). Apabila
ekonomi Islam telah menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak
mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain terutama
aqidah, ibadah dan akhlak.
Berdasarkan ini, maka mempelajari ekonomi Islam tidak dapat
dipisahkan dari aqidah Islam dan syariahnya adalah sebuah keniscayaan,
karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Dengan demikian
terkait secara mendasar dengan aqidah. Sesungguhnya dua sisi syariah
Islam ialah ibadat dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan
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keduanya memiliki satu tujuan, yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan
kepada Sang Khalik Allah Azza Wa Jalla. (Ridwan, 1996).
2. Transaksi dalam Islam: Jujur, Amanah, Adil, Disiplin, Menepati Janji
dan Bertanggung Jawab
 Dalam surah al-Baqarah ayat ke-282;
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan
(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.
Pada ayat ini terdapat ayat yang dianggap terpanjang dalam al-Quran
dan berbicara soal hak manusia. Yaitu
memelihara
hak
keuangan
masyarakat. Melanjutkan ayat-ayat sebelumnya mengenai hukum-hukum
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ekonomi Islam yang dimulai dengan memacu masyarakat supaya berbuat
baik dengan berinfak dan memberikan pinjaman dan dilanjutkan dengan
mengharamkan praktek-praktek riba dalam kehidupan sehari hari, ayat
ini juga menjelaskan cara yang benar bertransaksi agar transaksi
masyarakat terjauhkan dari kesalahan dan kedzaliman dan kedua pihak
tidak merugi.
Syarat-syarat yang ditetapkan pada ayat ini untuk transaksi adalah
sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang,
haruslah dibuat dengan tertulis dan berdokumen.
b. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun
berpijak pada pengakuan orang yang berutang. Hendaklah seorang
penulis menulis dengan adil, yakni dengan benar, tidak berdusta dan
menyalahi ketentuan Allah, tidak juga merugikan salah satu pihak yang
bermuamalah (di antara kamu). Maka dibutuhkan tiga kriteria bagi
penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan,
serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran (Ridha, 1947).
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan
menjaga kejujuran.
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak
yang menyaksikan proses transaksi tersebut.
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi.


Dalam surah al-Baqarah ayat ke-283
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian.
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Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
Dalam ayat-ayat sebelum
ini, telah dikatakan bahwa Islam
menganjurkan agar hak-hak yang merupakan milik masyarakat haruslah
dipelihara. Setiap jenis transaksi bukan tunai atau pembayaran hutang
haruslah tercatat dan dilangsungkan di depan dua saksi agar tidak terjadi
kesalahan atau jika terjadi kesalahan dan salah seorang ada yang
memungkiri, tidak terlalu sulit untuk melacak kembali. Perhatian Islam
terhadap persoalan ini sampai pada tahapan dimana dalam perjalananpun,
lakukanlah pesan ini dan jika tidak ditemukan penulis, maka perkuatlah
transaksi (jual-beli) itu dengan cara mengambil sesuatu dari pihak yang
berutang sebagai jaminan (Ridha, 1947).
Pada akhir ayat juga menganjurkan kepada orang-orang Mukmin
secara umum supaya tidak menutup-nutupinya atau berlaku transparan
dalam menjelaskan hak-hak masyarakat, karena Allah Azza Wa Jalla,
mengetahui segala apa yang ada di hati kalian dan menyembunyikan
kebenaran, kendati dalam dzahirnya diam dan manusia tidak melakukan
suatu pun tindakan, sehingga merasakan berbuat dosa, namun
sesungguhnya merupakan dosa yang paling besar, karena ruh manusia
menjadi kotor karenanya.
Hal penting dari ayat tersebut adalah:
a) Transaksi bukan tunai, janganlah ditegaskan atas janji lisan, melainkan
dengan tertulis dan mengambil kesaksian dan sekiranya perlu,
transaksi itu dikokohkan dengan mengambil jaminan yang diperlukan.
b) Dalam melakukan pembayaran hutang mestilah tepat pada waktunya
serta berusaha disiplin untuk menepati janji yang berarti telah
memelihara kepercayaan dan keamanan ekonomi masyarakat.
c) Dalam melakukan transaksi haruslah selalu berlaku jujur, amanah, adil
dan juga memiliki bertanggung jawab.
Berkaitan dengan tanggung jawab secara umum dijelaskan dalam
surah al-Baqarah ayat ke-284 (Quthb, 1995). Ayat ini memberikan
peringatan kepada orang-orang Mukmin bahwa Allah Azza Wa Jalla, akan
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memperhitungkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh
anggota jasmani seperti mata, telinga, mulut dan tangan, karena Allah
Azza Wa Jalla, mengetahui apa yang terlintas di hati manusia dan manusia
akan dimintakan pertanggungjawabannya karena dosa-dosa yang di dalam
hati manusia. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah dosa-dosa yang secara
prinsip memiliki dimensi kejiwaan dan dilakukan dengan pikiran dan jiwa.
Para nabi dan yang telah diutus Allah ke permukaan bumi ini masingmasing guna memperbaiki akhlak dan kebiasaan kaum pada zamannya
dimana akan akal dan pikiran juga akan mencerna dan berfikir sejauhmana
kekuatannya dalam memahami program-program Tuhan yang sempurna
dari Allah Azza Wa Jalla, melalui risalahnya. Sebagai seorang muslim mesti
meyakini bahwa semua nabi ilahi dan semua kitab samawi yang telah
diturunkan Allah Azza Wa Jalla, mengajarkan tidak adanya perbedaan atau
diskriminasi di kalangan para utusan Tuhan. Meskipun Allah menciptakan
manusia yang berbeda beda, ada yang pintar dan memiliki IQ yang tinggi
sehingga dapat mencerna suatu permasalahan dengan cepat dan tepat,
ada yang sedang serta ada pula yang lambat atau memiliki IQ yang lemah
sehingga lambat dalam melakukan sesuatu dan lambat dalam mengambil
suatu keputusan penting serta perbedaan warna kulit, namun perbedaan
ini harus diterima sebagai suatu kebesaran dan kekayaan hasanah budaya
yang tak ternilai harganya. Perbedaan tersebut bukan juga tidak untuk
diperlakukan dengan kedzhaliman atau ketidak adilan.
3. Pengelolaan Harta/Produksi: Optimal dalam berkarya, istiqamah,
tidak berbuat kerusakan, maslahat sebagai orientasi produksi
Pengelolaan sebuah harta atau produksi dalam islam memiliki
kemaslahatan dimana kebutuhan serta kewajiban. Dalam menghindari
dari kefakiran dibutuhkan usaha prilaku produksi yang dimaksudkan dalam
memenuhi keperluan seorang individu dalam kefakiran sehingga
kemandirian umat dapat dibangun. Untuk motif perilakunya merupakan
sebuah keutamaan dalam mencari nafkah kehidupan serta menjaga
sumber daya antara flora dan fauna yang berada di alam sekitar.
Mengenai perihal ini harus dilakukan secara professional yakni amanah
dan itqan serta berupaya terhadap sesuatu dianggap halal jauh dari riba,
ghoror dan maisir dan menghindari hal-hal yang mudarat.
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Adapun dari tipologi surat Makkiyah dan Madaniyah; surat al-Nahl
merupakan surat Makkiyyah yaitu surat al-Qur’an yang diturunkan di kota
Makkah al Mukarramah sebelum Nabi Muhammad melakukan Hijrah ke
Madinah, dan surat al-Baqarah dan termasuk golongan surat Madaniyyah.
Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka pembahasan dapat dimulai
dari surat al-Nahl dan kemudian membahas ayat pada surat Madaniyah
yaitu surat al-Baqarah(2): 22, dan al-Maidah (5): 62-64.


Qs al-Nahl(16): 5-9,
Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada
(bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan
sebahagiannya kamu makan (5).Dan kamu memperoleh pandangan yang
indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika
kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan(6). Dan ia memikul
beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai
kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan)
diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang (7), Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar
kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah
menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya (8). Dan hak bagi Allah
(menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang
bengkok. dan Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu
semuanya (kepada jalan yang benar) (9).


al-Nahl(16):10-11,
Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu,
sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan)
tumbuh-tumbuhan,
yang
pada
(tempat
tumbuhnya)
kamu
menggembalakan ternakmu (10). Dia menumbuhkan bagi kamu dengan
air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam
buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (11).
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al-Nahl(16):14
Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu
dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu
melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan)
dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (14).


al-Nahl(16):65- 70,
Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang mendengarkan (pelajaran) (65). Dan Sesungguhnya pada
binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami
memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa)
susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orangorang yang meminumnya (66). Dan dari buah korma dan anggur, kamu
buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah)
bagi orang yang memikirkan (67). Dan Tuhanmu mewahyukan kepada
lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di
tempat-tempat yang dibikin manusia" (68), Kemudian makanlah dari tiaptiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah
dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang
memikirkan (69). Allah menciptakan kamu, Kemudian mewafatkan kamu;
dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling
lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah
diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa (70).


al-Nahl(16):80- 81
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat
tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah- kemah) dari
kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu
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kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari
bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan
perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)(80). Dan Allah
menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan,
dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia
jadikan bagimu. Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju
besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepadaNya) (81).


al-Maidah(5): 62-64,
Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi)
bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram.
Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka Telah kerjakan itu (62).
Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak
melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang
haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang Telah mereka kerjakan itu(63).
Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", Sebenarnya
tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat
disebabkan apa yang Telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi
kedua-dua tangan Allah terbuka; dia menafkahkan sebagaimana dia
kehendaki. dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu
sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi
kebanyakan di antara mereka. dan kami Telah timbulkan permusuhan dan
kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka
menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat
kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang
membuat kerusakan (64).
Melalui terjemahan dari kedua surat di atas, dapat dijelaskan bahwa
setelah pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada
(dalam ayat-ayat diatas; binatang ternak, pegunungan; tanah perkebunan,
lautan dengan kekayaannya, ingat lagi pandangan al-Qur’an mengenai
harta benda yang disebut sebagai Fadlun minallah) sebagai media untuk
kehidupan di dunia ini, lalu manusia diarahkan untuk melakukan kebaikankebaikan kepada saudaranya, kaum miskin, kaum kerabat dengan cara
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yang baik tanpa kikir dan boros. Pada surat al-Isra (17): 30 Allah
menegaskan; Dia lah yang menjamin atau telah menyediakan rezeki untuk
manusia. Maka, manusia sudah seharusnya berusaha secara optimal
sebagai cara dalam untuk meraih rezeki itu.
Prilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar
(given demand conditions), akan tetapi berdasarkan pertimbangan pada
kemashlahatan. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data
sebagai landasan bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan
mengenai kuantitas produksi. Sebaliknya dalam sistem ekonomi
konvensional perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun
cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar
(effective demand), sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat
terabaikan (Mannan, 1992).
Perilaku produksi yang ada pada system konvensional terfokus dalam
memaksimalkan keuntungan (profit oriented). Boleh saja pada suatu
kondisi (pada satu pilihan output dengan konsekwensi terhadap harga
tertentu) oleh system konvensional dinilai tidak optimal, tapi berdasarkan
nilai kemashlahatan baik bagi perusahaan maupun lingkungannya
(pertimbangan kebutuhan masyarakat, kemandirian negara dan lain-lain),
hal ini dapat dikatakan optimal.
Menurut Mannan, keseimbangan output sebuah perusahaan
hendaknya lebih luas, sebagai perwujudan perhatian perusahaan terhadap
situasi pasar. Pendapat ini didukung oleh M.M. Metwally, bahwa fungsi
kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variable tingkat
keuntungan (level of profits) tapi juga oleh variable pengeluaran yang
bersifat amal kebaikan (charity) atau perbuatan baik (good deeds).
Demikian pula menurut al-Ghazali bahwa dalam perilaku produksi dan
konsumsi bertujuan mencapai posisi menjadi seorang muzakki dengan
berusaha mendapatkan harta benda sebanyak mungkin yang kita mampu,
namun tetap membelanjakannya di jalan Allah Azza Wa Jalla,. Ini dilakukan
dengan semangat hidup hemat serta tidak bermewah-mewah dan
berperilaku boros (Ridha, 1947). Dengan kata lain perilaku produksi dan
konsumsi adalah perilaku yang bertujuan untuk menjauhi posisi fakir,
sesuai dengan peringatan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
bahwa kefakiran itu akan mendekatkan manusia pada kekufuran.
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Melalui ayat-ayat tersebut adalah Islam mengajarkan untuk;
a. Optimal dalam berkarya.
b. Istiqamah. Kegiatan berproduksi hendaknya dilakukan secara
konsisten, tanpa meninggalkan dampak yang sekiranya dapat merusak
misalnya, berbuat dosa, memakan harta terlarang, berlawanan
dengan sunnatullah.
c. Jika pada system konvensional terfokus pada maksimalisasi
keuntungan (profit oriented), maka dalam system Islam, maslahah
merupakan pertimbangan utama dalam menentukan orientasi sebuah
produksi.
Kehidupan harus dijalankan dengan upaya kerja keras yang dilandasi
dengan keimanan. Hal ini bermakna bahwa hubungan iman dan kerja
bagaikan hubungan akar, tumbuhan dan buahnya. “Dan bahwasanya
seorang manusia tidak ada yang akan diperolehnya kecuali apa yang
merupakan (hasil) yang diusahakannya sendiri,” “Amal-amal yang tidak
disertai iman tidak akan berarti disisi-Nya.” Berdasarkan hubungan itu,
maka ekonomi dan bisnis diperintahkan agar dilakukan setelah melakukan
shalat sebagaimana yang tersurat dalam QS. Al Jumu’ah (62:10) (Shihab,
2003).
4. Konsumsi : Hemat, membelanjakan harta dengan halal
menjalankan rantai ekonomi dengan cara yang halal
Diantara ayat-ayat konsumsi yang dapat diambil dari kata kulu dan
isyrabu terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan konsumsi makanan dan
minumlah (kulu wasyrabu) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai
ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata akala dan
syaraba selain fi’il amar di atas sejumlah 27 kali. Dalam surah Al-Baqarah
(2): 168, 172, 187, al-Maidah (5): 4, 88, al-An’am (6) 118, 141, 142, al-A’raf
(7):31, 160, 161, al-Anfal (8): 69, an Nahl (16): 114, al-Isra (17): 26-28,
Toha (20): 54, 81, al-Hajj (22): 28, 36, al-Mukminun (23): 51, Saba (34): 15,
at-Tur (52): 19, al-Mulk (67): 15, al-Haqqah (69): 24, al-Mursalat (77): 43,
46 dan lain-lain.
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Al-Baqarah (2): 168,
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.


Al- Nahl (16): 114
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Telah diberikan
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepadaNya saja menyembah.
Pada kedua ayat secara tegas, terdapat prinsip halal dan baik, prinsip
ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip seseorang harus bersyukur dan
prinsip tauhid. Dengan prinsip-prinsip demikian, maka pola konsumsi
seseorang dan juga masyarakat, diarahkan kepada kebutuhan dan
kewajiban berdasarkan standar-standar prinsip tersebut di atas. Demikian
pula, dalam ayat-ayat berikut;


al-Isra(17): 26-29,
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26).
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). Dan
jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu
yang kamu harapkan,
Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas (28). Dan
janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan
janganlah kamu terlalu mengulurkannya. (29).
Al-A’raf,7 :31-32
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
(31). Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
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mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan)
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk
mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi orang-orang yang Mengetahui (32).
Pada ayat di atas, Allah Azza Wa Jalla, memerintahkan bagaiman sikap
seseorang dalam berhemat membelanjakan harta (Asy-Syanqithi, 2002),
dengan sekaligus terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran baik pada
diri sendiri maupun terhadap orang lain
Demikian pula terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan
aktivitas konsumsi. Dan prinsip pertanggungjawaban dalam setiap
aktivitas konsumsi. Hal ini berdasar pada ayat al-Mulk (67): 15
Dalam Islam tahapan pemenuhan keperluan hidup boleh jadi seperti
yang Maslow gambarkan, namun pemuasan kebutuhan hidup setelah
tahapan pertama (kebutuhan dasar) akan dilakukan ketika secara kolektif
yaitu kebutuhan dasar masyarakat yang sudah pada posisi aman.
Parameter kepuasan dalam ekonomi Islam tidak saja terbatas pada
benda-benda konkrit (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang
sifatnya abstrak, seperti amal shaleh yang diperbuat oleh umat manusia.
Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang muslim ketika ia
berharap mendapat kredit poin dari Allah Azza Wa Jalla, melalui amal
shaleh yang dilakukannya semakin besar (Banna, 1997).
Membahas mengenai keperluan hidup manusia, penting untuk
dibedakan kebutuhan dan keinginan.
Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan “keinginan”
(wants) dalam motif aktifitas ekonomi. Dalam banyak ketentuan perilaku
ekonomi Islam, motif “kebutuhan” (needs) lebih mendominasi dan
menjadi nafas dalam roda perekonomian dan bukan keinginan.
Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang
diisyaratkan dalam al Qur’an:
a. Hidup dengan cara berhemat dan tidak bermewah-mewah (abstain
from wasteful and luxurius living), yang bermakna bahwa tindakan
ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup
(needs) bukan pemuasan keinginan (wants). Semua kebutuhan
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konsumsi dapat dipenuhi secara proporsional sesuai porsi yang
dibutuhkan.
b. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara
merupakan obligatory zakat system bukan voluntary zakat system.
Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang sifatnya sukarela
(voluntary) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
c. Penghapusan Riba (prohibition of riba); menjadikan system bagi hasil
(profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah
sebagai pengganti sistem kredit (credit system) termasuk bunga
(interest rate)
d. Menjalankan usaha-usaha yang bersifat halal, menjauhi maisir dan
gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, out-put
produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka
halal (Q.S. Al-Anfaal/8: 36).
Harta merupakan pokok dari sebuah kehidupan (an-Nisa (4) :5) yang
merupakan karunia Allah (an-Nisa:32. Islam memandang segala yang ada
di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah Azza Wa Jalla, sehingga apa
yang dimiliki manusia hanyalah berupa amanah. Dengan nilai amanah
itulah manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk
mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar dan
pengelolaan dan pengembangan haruslah yang benar pula.
Sebaliknya dalam perspektif konvensional, harta merupakan asset
yang menjadi hak pribadi. Sepanjang kepemilikan harta tidak melanggar
hukum atau undang-undang, maka harta merupakan jadi hak penuh
sipemiliknya. Dengan demikian perbedaan Islam dan konvensional tentang
harta, terletak pada perbedaan cara pandang. Adiwarman membahas
harta, dimasukan dalam pembahasan uang dan kapital. Menurut beliau
uang dalam Islam adalah public goods yang bersifat flow concept
sedangkan kapital merupakan private goods yang bersifat stock concept.
Sementara itu menurut system konvensional uang dan kapital merupakan
private goods (Karim, 2002).
Namun pada tingkatan praktis, prilaku ekonomi sangat dipengaruhi
oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang
yang kemudian akan membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan
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produksi di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan tiga karakteristik
perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi,
yaitu:
a) Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif
berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama
yaitu; mashlahah, kebutuhan dan kewajiban.
b) Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya
tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan
dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme)
dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis.
c) Ketika keimanan ada pada tingkat yang paling buruk, maka motif
berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis
(selfishness); ego, keinginan dan rasionalisme.
Dengan demikian cukup jelas terlihat bahwa perilaku ekonomi Islam
tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu saja.
Terdapat nilai di luar dari diri manusia yang kemudian membentuk
perilaku ekonomi. Nilai ini diyakini sebagai tuntunan utama dalam sebuah
kehidupan dan kehidupan manusia, nilai-nilai itulah yang diajarkan dalam
Al Qur’an sebagai panduan bagi setiap individu.

D. PENUTUP
Pertama, poros masjid merupakan pilar ekonomi umat. Perlu disentuh
oleh pemikiran rasional bahwa dakwah tersebut meliputi tiga hal. Pertama,
fungsi kelembagaan yang diterapkan lewat pengayaan masyarakat dengan
penerapan perilaku rasional terhadap nilai. Kedua, penerapan konsep
ikhwan (persaudaraan) dalam proses ekonomi sebagai lawan dari konsep
yang bersifat individualis. Maksudnya adalah kesadaran bahwa tak
seorang pun di bumi ini bisa hidup sendirian, secara aman dan sejahtera,
tetapi ia pasti akan memerlukan orang lain. Ketiga, ajaran pemerataan
ekonomi yang berdasarkan pada keadilan untuk kesejahteraan dan cinta
kasih yang cerdas. Untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan yang
adil kita memerlukan sebuah lembaga yang mencerminkan variasi jemaah
secara distributif.
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Kedua, dalam melaksanakan transaksi Islam Mendidik sikap jujur,
amanah, adil, disiplin, menepati janji serta karakter yang bertanggung
jawab.
Ketiga, dalam mengelola sebuah harta/berproduksi hendaklah
melakukan dengan optimal dalam berkarya, istiqamah, tidak berbuat
kerusakan, dan meletakkan konsep maslahat sebagai orientasi produksi.
Keempat, Konsumsi merupakan bagian selanjutnya dari sebuah
aktivitas ekonomi hendaklah memiliki sikap hemat dalam menggunakan
harta, membelanjakan harta dengan halal, dan menjalankan rantai
ekonomi dengan cara yang halal juga.
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AL-HADITS DAN AR-RA’YU
A. PENDAHULUAN
Permasalahan dalam agama Islam terus ada dan senantiasa bisa
diselesaikan. Pada masa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,.
permasalahan yang muncul dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah
sedangkan pada masa sahabat dalam menyelesaikan masalah yang aktual
pada waktu itu peranan ijtihad dirasa semakin penting, karena tanpa
ijtihad akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya
sementara wahyu (al-qur’an) dan al-hadits sudah terhenti
Al hadits atau as Sunnah dalam bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan,
adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan
keizinan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. Sedangkan Ar
ra’yu adalah penginterpretasian ayat Al qur’an dan Sunnah nabi
Muhammad yang bersifat umum. Kedua aliran ini menganut prinsip yang
berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al hijaz dikenal sangat kuat
berpegang pada hadits, karena mereka mengetahui hadis Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, di samping kasus-kasus yang
mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak
memerlukan logika. Sementara itu, madrasah al Iraq, dalam menjawab
permasalahan hukum, lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad.
Hal ini mereka lakukan karena hadis-hadis Nabi Muhammad Shalallahu
Alaihi Wassalam, yang sampai kepada mereka hanya dalam jumlah yang
terbatas.

Pada masa tabi’in diperkirakan muncul pada masa awal berdirinya
Bani Umayyah dan berakhir pada abad ke II H. Dengan demikian periode
ini merupakan masa transisi antara sahabat dengan masa timbulnya
Imam-imam mazhab baik dari kalangan sunni dengan tokohnya atau dari
kalangan Syi’ah.
Pada masa tabi’in ini, umat Islam sudah terpecah kepada tiga
kelompok yaitu khawarij, syi’ah dan jumhur. Setiap golongan berpegang
teguh kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya merasa
bangga serta berusaha mempertahankannya. Hal ini menimbulkan
perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam.
Pada periode ini pula dikenal dua kecenderungan dalam metode
pelegislasian hukum Islam, pertama adalah aliran yang cenderung dalam
menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadits Nabi
dibandingkan dengan menggunakan ijtihad meskipun keduanya tetap
dijadikan sumber, kedua dalam menetapkan fikih lebih banyak
menggunakan sumber ra‟yu atau ijtihad ketimbang hadits, meskipun
hadits juga banyak digunakan. Kedua kelompok yang berbeda ini dikenal
dengan ahlul ra‟yi dan ahlul hadis. Pada sub bab tema ini akan mencoba
memaparkan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang melatar belakangi
munculnya kedua aliran tersebut, metode istinbat hukum serta tokohtokohnya dan sebagainya.

B. PENGERTIAN AHL HADIST DAN AHL RA’YU
1. Al hadist
Al hadits atau as Sunnah dalam Bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan,
adat istiadat. Dalam terminologi islam, berarti perbuatan, perkataan dan
keizinan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. (af’alu, aqwalu,
dan taqriru).1 Menurut rumusan ulama ushul fiqih, As Sunnah dalam
pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi saw berupa
perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang mempunyai kaitan
dengan hukum. Pengertian as Sunnah tersebut sama dengan pengertian al
hadits. Namun demikian, ada yang membedakan pengertian as Sunnah

1

Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta:
Sinar Grafika, hal 32)

24 | Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah

dengan al hadits. Yaitu, as Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang
beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
yang kemudian terus menerus diikuti oleh sahabat dan dinukilkan kepada
kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Adapun al hadits
adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada nabi, walaupun hanya
sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidupnya, dan walaupun
hanya seorang saja yang meriwayatkannya
2. Ar ra’yu
Ar ra’yu adalah penginterpretasian ayat Al quran dan Sunnah Nabi
Muhammad yang bersifat umum. 2 Penginterpretasian dimaksud
merupakan sumber hukum ketiga dalam islam. Dari interpretasi asas-asas
hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan beberapa
orang dapat mengeluarkan asas-asas hukum yang terperinci. Kata ar ra’yu
berasal dari Bahasa arab yang akar katanya adalah ra’a yang berarti
melihat. Oleh karena itu, ar ra’yu berarti penglihatan. Penglihatan disini
adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan
mata sering kali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal,
sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan sebagainya.
Interpretasi atau penalaran terbentuk sebagai hasil suatu proses yang
terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan.
Masukan dimaksud dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadi
proses pemikiran. Karena sering terjadi bahwa hasil interpretasi ini sangat
tergantung kepada jumlah masukan yang dimiliki seseorang, makin kaya
masukan tersebut makin kaya dalam proses pemikirannya. Proses
pemikiran ini amat tergantung kepada masukan atau proses asosiasi,
menganalisis dan membuat sintesis yang akan melahirkan suatu
kesimpulan.

2

Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, hal. 37
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C. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MUNCULNYA
AHL HADITS DAN AHL RA’YU
Munculnya dua kecenderungan ini dapat dipahami, terutama karena
adanya dua latar belakang historis dan sosial budaya yang berbeda. Ahlalhadits muncul di wilayah Hijaz adalah karena hijaz khususnya Madinah dan
Mekkah adalah wilayah tempat nabi bermukim dalam mengembangkan
Islam. Dengan demikian orang-orang Islam di wilayah ini lebih banyak
mengetahui tentang kehidupan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, dan dengan sendirinya banyak mendengar dan mengetahui
hadits dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. Sebaliknya, Irak
atau Kufah, karena jauhnya lokasi dari kehidupan Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, maka pengetahuan mereka akan hadits Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, tidak sebanyak yang diperoleh
orang Islam di Hijaz. Di samping itu kehidupan sosial mu’amalat begitu
luas serta komplek karena lokasinya yang lebih maju dari Hijaz.3
Tantangan kultural yang dihadapi oleh ulama pada masa ini juga
mempengaruhi metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad mereka. Kelompok
rasionalis (ahlu al-ra’yi), pada umumnya, adalah para ulama yang selalu
berhadapan dengan permasalahan masyarakat. Ahlu al-ra'yi, menekankan
pendidikan dan pengajarannya kepada pemahaman dan kemampuan akal
dalam berdiskusi dan berbantah.4
Selain itu kombinasi antara faktor-faktor politik dengan perbedaan
latar belakang sosial budaya. Pusat atau ibu kota pemerintahan
kekhalifahan Islam untuk pertama kalinya sejak masa Ali bin Abi Thalib
berpindah dari Madinah ke Kufah, dan kemudian ke Syria (Damaskus). Hal
ini, praktis menyebabkan wilayah Hijaz menjadi relatif aman dari berbagai
pergolakan dan gelombang budaya serta ide-ide dari luar yang memasuki
pusat pemerintahan.
Kehidupan di Hijaz berlangsung mudah dan sederhana, karena relatif
terisolasi. Hijaz juga merupakan tempat hidup Nabi Muhammad Shalallahu
Alaihi Wassalam, dan tempat lahirnya pemerintahan Islam. Oleh sebab itu,
3

Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh Jilid 1,cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana
Ilmu,1997),hal.
4
Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan Muhammad Zuhri, Hukum Islam
dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996), hal. 100.
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terdapat banyak sekali hadits di wilayah ini, selain ketetapan-ketetapan
hukum yang dibuat oleh tiga khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar bin
Khattab, dan Utsman bin Affan. Di sisi lain, Irak merupakan daerah baru
dan asing bagi umat Islam. Ketika pemerintahan Islam berpusat di sini,
beragam kebudayaan dari berbagai daerah bercampur-baur sehingga
memunculkan beragam situasi dan peristiwa baru yang berada di luar
pengalaman para ulama Islam pada masa ini. Di samping itu, hadits-hadits
tidak mudah didapatkan sebagaimana di Hijaz karena jumlah Sahabat yang
tinggal di Irak relatif sedikit.
Pada dasarnya, Irak merupakan tempat lahirnya hadits-hadits palsu,
dan juga di kemudian hari menjadi tempat tumbuhnya sebagian besar
sekte yang menyimpang. Karena tidak mau percaya begitu saja pada
keabsahan hadits yang dikutip, para ulama Irak cenderung lebih sedikit
menggunakan hadits dibandingkan dengan para ulama Hijaz. Beberapa
hadits yang dianggap akurat oleh para ulama Irak hanya diterima setelah
terpenuhinya persyaratan yang sangat cermat. Akibat dari keadaan ini
adalah corak pemikiran hukum Irak dan para ulamanya yang lebih
cenderung bergantung pada akal dan logika daripada Sunnah Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,.
Menurut Dr. Huzaemah dalam bukunya Pengantar Perbandingan
Mazhab, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya dua aliran
tersebut, yaitu :
1. Hadits-hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. dan
fatwa-fatwa para sahabat di irak tidak sebanyak di hijaz. Karena itu,
fuqaha‟ irak harus memeras otak dan berusaha keras untuk
memahami pengertian nash dan ‘illat dalam rangka penetapan hukum
dari syara‟, agar pengertian hukum tersebut tidak terbatas hanya yang
tertera dalam teksnya saja.
2. Irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan
golongan syi‟ah dan khawarij yang salah satu akibat negatifnya ialah
adanya pemalsuan terhadap hadits Rasulullah. Oleh karena itu fuqaha
irak sangat hati-hati dalam menerima hadits. Bila ada hadits yang tidak
sesuai dengan Maq sid al-syariah (tujuan umum prinsip-prinsip syara)
hadits tersebut mereka ta’wilkan atau mereka tinggalkan.
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3. Karena faktor lingkungan hidup yang berbeda. Irak pernah lama
dikuasai Persia.
Sehingga mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan
orang Irak, yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Sementara di Hijaz sejak
masa Rasulullah, Sahabat, Tabi’in dan Tabi’tabi’in (para imam mujtahidin)
hampir tidak ada perubahan berarti, sehingga setiap kejadian hampir
ditemukan hukumnya dalam sunah Rasulullah atau fatwa Sahabat dan
tabi’in.5

D. TATA CARA MENGISTINBAT HUKUM KEDUA ALIRAN INI
Ahl ra’yu dalam mengistimbatkan hukum lebih cenderung
menggunakan ra’yu dalam setiap kasus yang dihadapi mereka berusaha
mencari ‘illat-nya sehingga dengan ‘iillat ini mereka dapat menyamakan
hukum kasus yang dihadapi dengan hukum yang ada nash-nya. Sikap ahli
ra’yu (ulama Irak) ini bukan berarti meninggalkan Sunnah Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, tetapi sikap itu mereka ambil
karena sangat sedikit sunnah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
yang bisa mereka temukan. Adapun para ulama Madinah (ahli riwayah)
banyak menggunakan hadits-hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, karena mereka sangat mudah dapat melacak sunnah
Rasulullah di daerah tersebut.6
Para ahlul riwayah (ahli hadits) bila dalam menetapkan hukum suatu
masalah tidak ditemukan hukumnya dalam nash al-qur’an dan al-sunnah,
mereka berpaling kepada praktek dan pendapat para sahabat. Mereka
menggunakan ra’yu hanya dalam keadaan terpaksa. Adapun ahli ra’yu
dalam menetapkan hukum berlandaskan pada beberapa asumsi dasar,
antara lain :
1. Nash-nash syariah sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa
hukum selalu baru dan senantiasa berkembang. Oleh sebab itu,
terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash nya, ijtihad
5

DR. Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab,(cet. 1,
Jakarta :Logos, 1997) hal. 36.
6
Dr.H.Nasrun Haroen, M.A.,Ushul Fiqh I,( cet. 2 , Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
1997)hal. 9.
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didasarkan kepada ra’yu, sesuai ucapan Muaz bin jabal ketika diutus
oleh Rasulullah ke yaman, bahwa bila ia tidak menemukan nash dari
Qur‟an dan Sunnah, ia akan berijtihad dengan ra‟yu (pendapat) nya.
2. Setiap hukum syara‟ dikaitkan dengan ‘illat tertentu dan ditujukan
untuk tujuan tertentu. Tugas utama seorang faqih ialah menemukan
„illat ini. Oleh sebab itu, ijtihad merupakan upaya menghubungkan
suat kasus dengan kasus lain karena „illatnya, atau membatalkan
berlakunya satu hukum karena diduga tidak ada “illatnya.
Dalam asumsi pertama, ijtihad sama dengan ra‟yu; dan dalam
asumsi kedua, ijtihad sama dengan qiyas.7
Adapun contoh perbedaan kedua aliran ini dalam menyelesaikan
masalah yaitu :
1. Kasus : zakat 40 ekor kambing adalah 1 ekor kambing:
a. Pendapat Ahl Hadits (fuqoha Hijaz): harus membayar zakatnya
dengan wujud 1 ekor kambing sesuai yang diterangkan hadits dan
dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan
harga yang senilai.
b. Pendapat Ahl Ra‟yu (Fuqoha Irak): muzakki wajib membayar
zakatnya itu dengan 1 ekor kambing atau dengan harga yang
senilai dengan seekor kambing.
2. Kasus: zakat fitrah itu 1 sha’ tamar (kurma) atau syair (gandum)
a. Pendapat Ahlu Hadits (fuqoha Hijaz) : harus membayar zakatnya
dengan 1 sha’ tamar sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap
belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang
senilai.
b. Pendapat Ahlu Ra`yu (fuqoha Irak) : muzakki wajib membayar
zakat fitrah itu dengan 1 sha` tamar atau dengan harga senilai 1
sha` tamar tersebut.
3. Mengembalikan kambing yang terlanjur diperas air susunya harus
dikembalikan dengan 1 sha’ tamar.
a. Pendapat Ahlu Hadits (fuqoha Hijaz) harus menggantinya dengan
membayar 1 sha` tamar sesuai yang diterangkan hadis dan

7

Dr.Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta :
Logos,1997). hal.33-34.
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dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan
harga yang senilai.
b. Pendapat Ahlu Ra`yu (fuqoha Irak) : menggantinya dengan harga
yang senilai dengan ukuran air susu yang diperas berati telah
menunaikan kewajiban.
Dari contoh diatas kita dapat mengetahui ahli hadis dari nash-nash ini
menurut apa yang ditunjuk oleh ibarat-ibaratnya secara lahiri, dan mereka
tidak membahas ‘illat tasyri’ (sebab disyariatkan). Sedangkan ahli ra’yu
memahami nas-nash tersebut menurut maknanya dan maksud
disyariatkan oleh sang pembuat syariat, Allah Azza Wa Jalla.

E. METODE IJTIHAD IMAM MUJTAHID AHL HADIST
1. Imam Malik ibn Anas
a. Biografi Imam Malik ibn Anas
Imam Malik yang bernama lengkap Abu ‘Abdullah Malik ibn Anas ibn
Malik ibn Abi ‘Amir ibn ‘Amr ibn Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn ‘Amr ibn
Haris al- Ashbahi, lahir di Madinah pada tahun 717 M. Kakeknya bernama
‘Amir, termasuk salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad Shalallahu
Alaihi Wassalam, di Madinah. Malik belajar hadis di bawah bimbingan alZuhri yang merupakan seorang ulama hadis terbesar pada masanya, dan
juga di bawah bimbingan perawi hadis, Nafi‘, seorang budak yang
dimerdekakan oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar. Perjalanan Malik keluar dari
Madinah hanya untuk melaksanakan haji. Karenanya, Malik mencukupkan
diri mempelajari ilmu yang tersedia di Madinah.8
Imam Malik pernah dipenjara pada tahun 764 M. oleh pemerintah
Madinah, karena Imam Malik membuat ketetapan hukum yang
menyatakan bahwa perceraian yang dipaksa tidak sah. Ketetapan hukum
ini bertentangan dengan ketetapan pemerintah bahwa terdapat sumpah
setia dari kalangan istri. Bila mereka melanggar sumpah tersebut, maka
otomatis dicerai. Malik kemudian dipenjara dan disiksa, sehingga terdapat
cedera di lengannya. Apabila melaksanakan salat, Imam Malik tidak

8

Abdul Aziz Dahlan (et. al.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I; 1996), h.1092.
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mampu mengangkat tangannya ke dada. Karena itu, menurut beberapa
riwayat, Malik kemudian melaksanakan shalat dengan kedua tangan di
sisinya.9
b. Pola Pikir dan Faktor yang Memengaruhi Imam Malik
Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik (93-179 H/712-798
M.) lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal
para sahabat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. fukaha di sini
lebih mengerti hadis dibanding dengan fukaha lainnya, misalnya Irak.
Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung
dan sederhana, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan al-Qur’an dan
sunah serta Ijmak sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar
acuan keputusan hukum. Di sini, para fukaha tidak perlu lagi ijtihad dan
rasio, karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Dengan
demikian, sangat wajar kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai
hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena
faktor sosial dan budaya masyarakat.10
c. Metode Ijtihad Imam Malik
Prinsip dasar mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik
berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam al-Muwaththa’.
Dasar mazhab Maliki adalah al-Qur’an, sunah, ijmak, tradisi penduduk
Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), kias, fatwa
sahabat, al-mashlahah al-mursalah, ‘urf; istihsan, istishhab, sadd alzhari’ah, dan syar’u man qablana.11
Prinsip dasar mazhab Maliki dapat disederhanakan dasar fikih mazhab
Maliki tersebut dalam empat hal, yaitu al-Qur’an, sunah Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, ijmak, dan rasio. Alasannya adalah karena
menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di
zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi saw. Dalil-dalil yang termasuk
9

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 104.
Mushthafa Muhammad al-Syaka’ah, Islam Tidak Bermazhab (Jakarta: Gema
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rasio adalah al-mashlahah al-mursalah, sadd al-zari’ah, istihsan, ‘urf, dan
istishhab. Menurut para ahli usul fikih, kias jarang sekali digunakan
mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk
Madinah dari pada qiyas.
2. Imam al-Syafi’i
a. Biografi Imam al-Syafi’i
Nama lengkap imam al-Syafi’i adalah Muhammad ibn Idris al-’Abbas
ibn Utsman ibn Syafi’i ibn al-Sa’ib ibn ‘`Ubaid ibn ‘`Abd al-Yazid ibn Hasyim
ibn ‘`Abd al-Muththalib ibn ‘`Abd Manaf. Imam al-Syafi’i dilahirkan di
Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H., kemudian dibawa
oleh ibunya ke Mekah, dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.12
Pendidikan al-Syafi’i dimulai sejak Imam al-Syafi’i berada di Mekah.
Imam al-Syafi’i menghafal al-Qur’an dan mempelajari hadis. Menjelang
usia 9 tahun, al-Syafi’i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan
telah mampu menghafal al-Qur’an 30 juz serta menguasai sejumlah hadis
Nabi. Imam al-Syafi’i mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar
bahasa Arab sehingga mendorong untuk meninggalkan ibunya pergi ke
perkampungan Bani Hudhail, suatu kabilah yang masih murni bahasa
Arabnya, guna mendalami bahasa Arab.13 al-Syafi’i memperoleh fashāhah
dari mereka, menghafal banyak syair dari mereka, sehingga sebuah
pepatah tentang kefasihannya dibuat.14
Beranjak dewasa, Imam al-Syafi’i belajar fikih ahl al-hadīts kepada
Imam Malik di Madinah, kemudian mempelajari fikih ahl al-ra’y kepada
Muhammad ibn al-Hasan al-SHaiban di Irak. Dengan demikian, ia
menguasai dua corak fikih, yaitu fikih ahl al-hadīts dan fikih ahl al-ra’y.15
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b. Latar belakang yang memengaruhi pemikiran hukum Imam al-Syafi’i
dalam berijtihad
Imam al-Syafi’i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami
serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode
imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang
mandiri. Imam al-Syafi’i sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam
fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.16
Faktor pluralisme pemikiran, situasi dan kondisi saat Imam al-Syafi’i
(150-204 H/767-820 M.) lahir dan hidup sangat jauh berbeda dengan
kedua imam sebelumnya, karena telah ada karya ulama. Pada masa imam
al-Syafi’i hidup, telah banyak ahli fikih, baik sebagai murid imam Abu
Hanifah atau imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai
pemikiran fikih fukaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir
menjadikan al-Syafi’i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran
pemikiran fikih. Dalam pandangan penulis, hal tersebut dapat disebut
sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi imam al- Syafi’i.
Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara
Mesir tempat al-Syafi’i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan
budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit
ini memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir imam al-Syafi’i.17
Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir imam
al-Syafi’i dengan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul al-qadim dibangun
di Irak tahun 195 H/811 M. Imam Syafi’i tinggal di Irak pada zaman
pemerintahan al-Amin. Di Irak, imam al-Syafi’i banyak belajar kepada
ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl
al-ra’y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam alSyafi’i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a) Ahmad ibn Hambal, (b) alKarabisi, (c) al-Za’rafani, dan (d) Abu TSaur.18
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Setelah tinggal di Irak, al-Syafi’i melakukan perjalanan ke beberapa
daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi’i bertemu dan
berguru kepada ulama Mesir yang pada umunya adalah rekan imam Malik.
Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah atau ahl al-hadits. Karena
perjalanan intelektualnya tersebut, imam Syafi’i mengubah beberapa
pendapatnya yang kemudian disebut qaul al-jadid. Dengan demikian, qaul
al-qadim adalah pendapat imam Syafi’i yang bercorak ra’y, sedangkan qaul
al-jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadis/klasik.19
c. Metode Ijtihad yang digunakan Imam Syafi’i
Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab ushul al-fiqh alRisalah dan kitab fikih al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut imam alSyafi'i, menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa
contoh merumuskan hukum furu'iyyah (yang bersifat cabang). Dasar-dasar
mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut:
1) Al-Qur’an, tafsir secara lahiriyah, selama tidak ada yang menegaskan
bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriyahnya. Imam al-Syai'i pertama
kali selalu mencari alasannya dari al-Qur’an dalam menetapkan hukum
Islam.
2) Sunah dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. digunakan
jika tidak ditemukan rujukan dari al-Qur’an. Imam Syafi'i sangat kuat
pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir al-Sunnah
(pembela sunah Nabi).
3) Ijmak atau kesepakatan para sahabat Nabi, yang tidak terdapat
perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijmak yang diterima imam
al-Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijmak para sahabat, bukan
kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu
hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
4) Kias dalam kitab al-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijmak
tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi imam al-Syafi'i menolak
dasar istihsan dan istishhab sebagai salah satu cara menetapkan
hukum Islam.20
19
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3. Imam Ahmad bin Hambal
Ahmad bin Hambal adalah Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin
Hambal ibn Hilal ibn As’ad ibn Idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn ‘Abdillah
ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zhuhail ibn
TSa‘labah al-Zuhli al-Syaibani. Nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu
dengan nasab Nabi pada Nizar ibn Ma‘ad ibn ‘Adnan, yang berarti bertemu
nasab pula dengan Nabi Ibrahim.
Ketika Imam Ahmad bin Hambal masih dalam kandungan, orang
tuanya pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah ke kota Bagdad.
Di kota itulah Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan, tepatnya pada bulan
Rabi‘ al-awwal - menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.21
Pesatnya perkembangan zaman tidak membuat Imam Ahmad ibn
Hambal (164-241 H.) berpikir rasional, bahkan hasil rumusannya sangat
ketat dan kaku dibanding Imam Maliki yang tradisional. Sekurangkurangnya, ada dua faktor yang menjadikan Ahmad ibn Hambal berpikir
seperti itu, yaitu faktor munculnya berbagai aliran. Pada masa itu, aliran
Syi’ah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murjiah yang kesemua aliran
tersebut telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang
sebenarnya.
Mu’tazilah berpendapat bahwa al-Qur’an adalah makhluk, suatu
pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah
yang menyebabkan Imam Ahmad ibn Hambal mengajak kepada
masyarakat untuk berpegang teguh kepada hadis dan sunah. Sikap ini
berbeda dengan Imam al-Syafi’i yang melawan ijtihad rasional pada saat
itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Ahmad ibn
Hambal justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan
kembali berpegang teguh kepada hadis atau sunah.
Faktor politik dan budaya. Ahmad ibn Hambal hidup pada periode
pertengahan kekhalifahan ‘Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi
unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergolakan, konflik, dan
pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan
khilafat antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran
Mu’tazilah berkembang bahkan menjadi mazhab resmi negara pada
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Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 137.
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pemerintahan al-Ma’mun, al-Mu’tashim, dan al-Watsiq.22 Langkah-lankah
ijtihad yang dilakukan oleh Ahmad ibn Hambal sebagai berikut:
1) Menurut Ahmad ibn Hambal, sumber hukum pertama adalah alnushush,
2) yaitu al-Qur’an dan hadis yang marfu’.
3) Fatwa sahabat. Apabila imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan
tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak
berpaling ke rasio dan kias.
4) Apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka imam Ahmad
memilih pendapat yang sangat dekat kepada al-Qur’an dan sunah.
5) Mengambil hadis mursal dan dha‘if sekiranya tidak ada yang
menghalanginya.
6) Kias digunakan apabila dalam keadaan darurat.23
Metode ijtihad yang dikembangkan imam Ahmad ibn Hambal
menunjukkan bahwa pola pemikiran literalis.

F. METODE IJTIHAD IMAM MUJTAHID AHL RA’YU (IMAM ABU
HANIFAH)
a. Biografi Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah bernama lengkap al-Nu‘man ibn Tsabit ibn Zuta alTaimi. Imam Abu Hanifah adalah penggagas mazhab Hanafiyah.24 Abu
Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah (699 M.) di sebuah perkampungan
bernama Anbar di sekitar Kufah, 'Irak. Abu Hanifah hidup di zaman
pemerintahan Khalifah ‘Abd al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah
yang kelima. Abu Hanifah berketurunan Persia dan ayahnya seorang
peniaga kain.25
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Abu Hanifah dibesarkan di kota Kufah dengan kehidupan yang senang
dan mewah. Sejak kecil, Abu Hanifah sudah terdidik dalam urusan
perniagaan dan mendapat kemudahan untuk menuntut ilmu. Hal ini
menjadikannya seorang saudagar yang berpengetahuan tinggi dan
berpegang teguh dengan hukum Allah. Abu Hanifah seorang yang
berakhlak mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka memberi nasihat, rajin
berusaha dan bercita-cita tinggi. Beliau sering bangun malam untuk
mengerjakan salat malam dan membaca al-Qur’an.
Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H. (767 M.) dalam
usia 70 tahun yaitu semasa pemerintahan khalifah Abu Ja‘far al-Manshur,
khalifah ’Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan
dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah
pekuburan al-Khaizaran di kota Bagdad.26
b. Pola pikir dan faktor yang memengaruhi Abu Hanifah
Secara geografis, Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal
kebudayaan dan peradaban. Ahli fikih daerah ini sering dihadapkan pada
berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk
mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini
berbeda dengan Hijaz (Mekkah dan Madinah, khususnya Madinah).
Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti
keadaan pada masa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. Untuk
mengatasi masalah, para fukaha cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah
dan Ijmak para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk
berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Abu Hanifah menghadapi
persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang sarat dengan budaya dan
peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam,. terpaksa atau selalu menggunakan akal
(rasionya). Faktor lain yang memengaruhi Abu Hanifah adalah kajian
awalnya pada Ilmu Kalam/teologi.27
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c. Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam berijtihad
Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum
(istinbath) berdasarkan pada tujuh hal pokok:
a) Al-Qur’an sebagai sumber dari segala sumber hukum.
b) Sunah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada
dalam al-Qur’an.
c) Fatwa sahabat (aqwal al-shahabah) karena mereka semua
menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab al-nuzul al-Qur’an
serta asbab al-wurud hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para
tabi‘in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
d) Kias (analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash sharih dalam alQur’an, hadis maupun aqwal al-shahabah.
e) Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju
hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya kias atau
kias tersebut berlawanan dengan nas.
f) Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada
suatu masa tertentu.
g) ‘Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu
yang tidak ada nasnya dalam al-Qur’an, sunah dan belum ada
praktiknya pada masa sahabat.28 Hal ini dilakukan karena banyaknya
budaya yang ada di sekitar Imam Abu Hanifa hidup.
Tujuh dalil syariah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah merupakan
suatu hal yang wajar sebab Imam Abu Hanifah hidup jauh dari sumber
ajaran Islam yaitu Mekkah dan Madinah, sehingga sumber hukum yang
digunakan ialah ada lima macam al-Qur’an, sunah, perkataan sahabat,
ijmak dan urf.

G. PENGARUH AHL HADITS DAN AHL RA’YU DALAM TASYRI’
Pengaruh kedua madrasah ini bisa terlihat pada bidang ilmu fiqh dan
objek kajiannya. berbagai kajian dan diskusi metodologi dalam
menentukan hukum bagi permasalahan yang muncul telah memberikan
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pengaruh yang besar bagi pembentukan kaidah, istinbat illat hukum, dan
hikmah dari sebuah pensyariatan. Apapun penilaian kita terhadap dua
madrasah ini, yang pasti mereka telah memberikan kesan yang baik dan
berdaya guna bagi kebangkitan dan kemajuan fiqh islam.
Bagi madrasah ar-ra’yu, ia juga memiliki jasa yang besar dalam
menggali sumber hukum dengan segala jenis, baik qiyas, istihsan,
maslahat dan yang lain, menentukan syarat untuk mengaplikasikannya.
Lebih jauh dari itu, madrasah ini berjasa karena sudah menjelaskan cara
menafsirkan nash-nash alquran dan sunnah. dan perlu diketahui bahwa
madrasah ahli ra’yi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam melahirkan
fiqh islam yang fleksibel, mudah diaplikasikan dalam setiap zaman dan
tempat. Sebab betapa pun luasnya nash-nash sunnah tetapi pada
dasarnya ia sangat terbatas, sedangkan problematika dan hajat terus
bergerak dan tidak terputus tanpa batas. Tentu saja ini membuat hadis
tidak mampu meliputi semuanya tanpa adanya logika (ra’yi).29
Madrasah ahli hadis berhasil menjaga kesucian hadis nabawi sebagai
sumber yang sangat subur bagi hukum fiqih disebabkan begitu banyaknya
masalah-masalah furu’iyah yang terkandung didalamnya, memudahkan
fiqh sebagai sebuah sumber hukum yang kaya lagi orisinal.
Walaupun madrasah ini mempunyai keutamaan dalam memegang
hadits dan mengumpulkannya, namun menjadi sebab yang tidak langsung
bagi timbulnya hadits-hadits palsu. Sebabnya ialah karena pemukapemuka madrasah ini, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang tidak
dapat nashnya, maka sebagian anggota masyarakat islam yang tidak
merasa keberatan membuat hadits palsu, melakukannya untuk
menguatkan pendiriannya, baik yang dibuat oleh tukang-tukang cerita
ataupun yang dibuat oleh orang-orang yang fanatik mazhab untuk
mempertahankan pendirian imamnya dan mazhabnya. Akan tetapi yang
demikian itu tidak mempengaruhi fiqih karena para ulama sangat meneliti
benar-benar mana hadis yang shahih dan mana yang tidak. Dan para
fuqaha pun sangat berhati hati dalam menghadapi hadits.30
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H. PENUTUP
Ahl al-Hadis dan Ahl Ra’yu adalah dua kecenderungan dalam metode
pelegislasian hukum Islam. Hal ini dikarenakan faktor sumber hadis,
homoginitas dan heteroginitas penduduk yang mendiami tempat tersebut.
Ahl Hadis yang berkembang di Hijaz mempunyai banyak sumber hadis
karena sahabat yang mendengar nabi lebih banyak tinggal di wilayah ini, di
samping itu, penduduknya juga termasuk homogen yang tentu tidak akan
melahirkan terlalu banyak persoalan.
Sedangkan Ahli Ra’yu yang berkembang di Iraq lebih sedikit
mendapatkan hadis, baik karena sumbernya atau kehati-hatian mereka
dalam menseleksi hadis karena banyaknya hadis maudhu’. Iraq juga
dikenal dengan masyarakat yang heterogen dan berlatar berbagai
peradaban, percampuran peradaban inilah yang melahirkan berbagai
masalah yang membutuhkan pemecahan hukum. Meski dikatakan sebagai
Ahli Ra’yu, mereka masih menggunakan hadis, perbedaannya dengan
Ahl Hadis adalah dalam mendahulukan ra‟yu ketimbang hadis ahad yang
oleh Ahl Hadis, hadis ahad didahulukan ketimbang ra’yu.
Perbedaan metode yang digunakan oleh para imam mazhab sangat
memengaruhi terhadap hasil ijtihadnya yaitu beragamnya khasanah fikih
saat ini. Pada dasarnya perbedaan pengambilan dalil-dalil syariah
dikalangan ulama mazhab dipengaruhi oleh empat hal yaitu perbedaan
latar belakang pribadi atau kehidupan, latar belakang keilmuan, situasi
dan kondisi yang mengitarinya, dan tujuan yang ingin dicapai oleh para
imam mazhab tersebut.
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RELEVANSI DAN AKTUALISASI PEMIKIRAN
TEOLOGI ISLAM DALAM EKONOMI
A. PENDAHULUAN
Pada Bab 3 ini akan mengurai pandangan mengenai teologi dalam
membahas serta menjawab persoalan-persoalan teologi dari sudut
pandang yang berbeda. Secara keseluruhan wacana-wacana teologis yang
dikembangkan oleh teolog-teolog terdahulu terkonsentrasi pada soal-soal
ketuhanan dan inilah yang mengakibatkan wacana teologi menjadi sangat
bercorak teosentris. Akibatnya, muncullah rumusan dan argumen yang
rumit dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Untuk itu urgensi
dalam merekonstruksi konsep-konsep teologi terdahulu dengan
mengaitkan dasar-dasar teologis Islam dan persoalan serta nilai-nilai
praktis dalam kehidupan, serta mengedepankan aspek moral yang dimiliki
manusia penting untuk dilakukan, Sehingga teologi tidak lagi bercorak
teosentris melainkan antroposentris, lebih relevan dengan konteks
kekinian serta dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat luas.
relevansi teologi ini kemudian diasosiasikan dengan aktualisasi ekonomi di
Indonesia, sehingga akan muncul satu kerangka berpikir yang mengacu
pada sikap ilmiah dan logis tanpa melepaskan nilai-nilai dasar ajaran
agama Islam dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki
dasar ilahiyah.

Dalam konteks ekonomi, kehadiran teologi merupakan sebuah
keniscayaan. Terlebih pada hari ini keinginan masyarakat dalam
melakukan aktivitas ekonomi Islam tumbuh menjadi lebih kuat. Secara
filosofis landasan Ekonomi Islam sangat tergantung dan ditopang oleh
sebuah sistem bangunan teologis yang progresif dan dinamis agar bisa
berdiri seperti hari ini. Dapat terbayangkan apa jadinya bila seseorang
pengusaha maupun seorang bankir berkuasa atas dunia bisnis dan
ekonomi tidak mempunyai rasa pemahaman dan sadar akan landasan
teologis yang baik. Bisa dipastikan bahwa seseorang itu hanya akan
bertransformasi dan memposisikan diri seperti sebuah mesin yang hanya
tahu kerja menggunakan prosedur baku. Pekerjaannya hanya akan
terpaku untuk mendapatkan profit tetapi mengesampingkan nilai
universal seperti moral akhlak dan etika. Terlebih dalam keadaan tertentu
yang lebih buruk seseorang tersebut akan kehilangan kesadaran bahwa
pekerjaannya
tersebut
untuk
siapa
pekerjaannya
tersebut
dipersembahkan. Pada akhirnya seorang tersebut ketika bekerja dengan
tujuan utamanya secara perlahan akan mengalami banyak kerugian
dengan kehilangan makna hidup, diseorientasi jiwa yang mengakibatkan
jiwanya terguncang hingga mengalami kekosongan secara spiritual. Boleh
saja dalam keadaan tersebut mereka kaya raya (bergelimang harta)
namun dalam hidupnya tidak terdapat kebahagiaan.
Teologi ekonomi secara sederhana merupakan satu bentuk tindakan
dalam ekonomi yang memiliki landasan Rabbaniyah (ketuhanan), dengan
tujuan untuk berikhtiar dalam menemukan ridha Allah melalui metode
dan cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah. Semua bentuk aktivitas
perekonomian mulai dari proses produksi, transaksi, konsumsi hingga
distribusi tidak akan lepas dari prinsip added value (ilahiyah). Ekonomi
yang berbasis teologi akan menuntun pelakunya untuk dapat menafsirkan
wahyu (Rabbaniyah-ilahiyah) diranah ekonomi dan dunia bisnis, dengan
mengutamakan konsep etik (akhlak) dan menjunjung nilai humanis
(humanity) maupun dalam menjaga kesinambungan yang seimbang
(tawazun–balancing).
Perlunya kajian teologi yang lebih membumi dan aktual, kontekstual
dan dapat merespons berbagai problematika ekonomi nyatanya sudah
menjadi sebuah problematika yang mendasar bagi semua agama
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(kepercayaan) yang universal. Tidak hanya bagi Islam saja, namun para ahli
teolog (ahli agama) yang memiliki kesadaran yang sama telah membuat
rumusan model teologi yang dapat lebih mudah diterapkan. Pada konteks
bidang ekonomi, menurut pemahaman penulis terdapat beberapa
literatur yang diantaranya ditulis oleh Djakfar yang membahas tentang
Teologi Ekonomi pada ranah bisnis. Pada literatur lainnya dengan kualitas
sama baiknya, walaupun secara dzahir tidak menuliskan judulnya dengan
menggunakan kata kalam atau teologi adalah karyanya M. Quraish Shihab
yaitu “Berbisnis dengan Allah.” Karya lainnya dalam bidang yang sama,
beberapa ahli dan pakar ekonomi syariah (ekonomi Islam) menginisiasi
terhadap pembahasan tentang teologi ekonomi Islam. Ialah Azhari Ahmad
Tarigan yang mencoba merumuskan untuk mendudukan definisi tentang
teologi ekonomi.
Muhammad Djakfar didalam karyanya tersebut memang tidak
menerangkan sebuah rumusan yang konklusif dan konstruktif mengenai
apa itu teologi ekonomi. Djakfar hanya menyatakan dalam tulisannya
“Oleh sebab itulah apabila diskursus ini menggunakan istilah ekonomi,
maksudnya yaitu menerangkan nilai spiritual sebuah akidah agama Islam
dapat menjadikan sumber motivasi yang menghasilkan kekuatan dalam
pembangunan konsep ekonomi yang bisa berguna menjadi jawaban solutif
terhadap kemajuan ekonomi terciptanya keadilan, sehingga dapat
membawa harapan yang menjanjikan ke depannya.”
Kemudian pendapat lain menguraikan mengenai pengertian dari
teologi ekonomi yaitu yang dimaksud dengan teologi berdasarkan
ekonomi merupakan ilahiyah atau ekonomi Robbaniah yang
mendiskursuskan sandaran awalnya kepada Allah Azza Wa Jalla,. Sebab
itulah keterkaitannya dengan ekonomi berlandaskan teologi harus
mengedepankan empat hal utama diantaranya: a). mampu memahami
dan menafsirkan Rabbaniyah-Ilahiyah (ajaran langit); b). mengedepankan
etik (ajaran akhlak) dalam bisnis; c). menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
(humanity) sebagai sesuatu yang harus dihormati; dan 4). Dalam
melakukan aktivitas ekonomi harus mengedepankan prinsip tawazun
balancing (keseimbangan).
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Pendapat yang dikutip diatas bisa disebut seperti sebuah uraian
mengenai pengertian teologi ekonomi dibandingkan sebagai definisi
eksplisit ma’ni dan jam’i. Kemudian Azhari Ahmad Tarigan berpendapat
dan merumuskan mengenai konsep teologi ekonomi. Istilah teologi
ekonomi digunakan untuk menunjukkan adanya konsep Ilahiyah yang
terlibat pada proses perumusan ini. Terdapat beberapa pengertian
diantaranya, pertama teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang
mengkaji mengenai konsep Tuhan dan semua bentuk dimensinya didalam
hubungan antara ajaran-Nya dengan bisnis maupun ekonomi; Kedua
teologi ekonomi merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam upaya untuk
menafsirkan pesan-pesan ilahiah didalam aktivitas ekonomi demi
terwujudnya tatanan hidup yang falah; Ketiga teologi ekonomi merupakan
konsep teologi yang mengelaborasi antara moral Ilahiyah dengan praktik
ekonomi; keempat, teologi ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji cara
berbisnis dengan Allah Azza Wa Jalla, dan mengaplikasikannya ke dalam
tatanan kehidupan.
Akan tetapi, uraian mengenai definisi-definisi diatas belum dapat
memuaskan. Setidaknya perlu ada langkah konkret seperti proses ijtihad
konseptual lanjutan. Hal ini bertujuan untuk menunjukan esesnis teologi
merupakan kepatuhan seorang hamba kepada syariat Allah Azza Wa Jalla,
dalam melakukan bisnis. Kepatuhan yang dibarengi rasa yakin bahwa
aktivitas bisnis maupun ekonomi bisa sempurna apabila melibatkan Allah
Azza Wa Jalla, di dalamnya, jika dilaksanakan sungguh-sungguh sesuai
syariat-Nya.
Konsep Teologi ekonomi bisa sangat terpengaruhi perkembangan diri
seorang individu yang berbentuk kepuasan rohani, meningkatnya etos
kerja dan dibarengi peningkatan pendapatan. Pada pemahaman yang lain
dijelaskan bahwa seseorang tersebut tidak hanya mendapatkan duniawi
melainkan keuntungan ukhrawi juga. Teologi ekonomi dapat difahami
secara utuh apabila tahu tentang kekurangan dari konsep teologi yang
dipelajari selama ini. Mengenai alasan pemahaman teologi tersebut belum
dapat memberi efek bagi peningkatan etos kerja secara signifikan.
Kemudian pemaknaan dari bisnis dengan Allah termuat dalam risalah
(al-quran) redaksi katanya banyak termuat dan memerlukan proses
elaborasi yang lebih lanjut (luas). Misalnya pada strata tertentu Allah
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menegaskan tentang hubungan seorang hamba dengan penciptanya
adalah sebuah hubungan (relasi) jual beli (perdagangan). Hal lain yang
menarik yaitu mengenai pengkajian perihal kalam kekhalifah manusia,
pembahasan mengenai konsep teologi kerja, konsep mal dan istikhlaf,
teologi al ma’un, teologi kesejahteraan, teologi rezeki hingga teologi
buruh lebih elok harus mendapat studi yang lebih lanjut. Namun bukan
berarti point of view dari konsep teologi tersebut mengarah kepada fikih
maupun ekonomi. Semuanya bermuara pada teologi ekonomi yakni
tentang bagaimana menentukan cara agar Allah Azza Wa Jalla, bisa
terlibat dalam aktivitas ekonomi dalam benak manusia. Tidak seperti yang
selama ini berjalan, sering kali manusia tidak melibatkan Allah dalam
kegiatan bisnis yang dijalankan, hingga akhirnya dalam perjalanan bisnis
hanya bergantung dan dipandu oleh pemikiran rasional saja, yang tak
jarang tunduk oleh syahwat untuk memiliki, menguasai dan menumpuk
harta di bawah kuasa capital manusia. Teologi ekonomi sejatinya
merupakan konsep teologi dapat membawa kesejahteraan dalam bentuk
fisikal, material, sosial dan ruhani.

B. KRITIK TERHADAP TEOLOGI TRADISIONAL
Satu diantara indikasi kemunduran dan kemandegan ilmu
pengetahuan umat Islam periode pertengahan adalah corak pemikiran
bersifat teolog yang berlandaskan pada masa kejayaan Islam (Islam Klasik).
Suatu keyakinan mengenai ragam pemikiran yang masih memiliki sifat
transendental-spekulatif bahkan kurang peduli terhadap persoalan realitas
empiris kehidupan masyarakat. Padahal kehidupan manusia terus
mengalami perkembangan dan perubahan seiring berkembangnya ilmu
dan kemajuan kebudayaan manusia. Teologi ini terus mendapat dukungan
dari pemilik otoritas kekuasaan dan para ulama, sehingga membentuk
format ortodoksi, yang berimplikasi terhadap corak berpikir di bidang
hukum, pendidikan, sosial budaya, etika, filsafat dan lainnya.
Model-model pemikiran di atas merangsang para pemikir teolog Islam
untuk berpikir keras agar umat Islam terhindar dari kondisi tersebut,
paling tidak membawa umat Islam keluar dari kungkungan kejumudan
pemikiran, melihat dunia luar yang lebih realistis-objektif dan mencitrakan
kembali Islam sebagai agama yang rahmatan lilʻālamīn. Salah satu di
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antara kelemahan para teolog klasik adalah ketidakmampuannya
menjawab segala tantangan realistik yang terjadi jika hal tersebut
dihadapkan dengan realita sosial empiris yang tumbuh sesuai dengan
perkembangan zamannya. Sehingga literatur yang ada atau pemikiran
yang telah menjadi doktrin keagamaan terasa kering dan kaku serta jumud.

C. ARGUMENTASI TEOLOGIS DAN FILOSOFIS EKONOMI ISLAM
Ada beberapa term mendasar akan pentingnya studi pemikiran
ekonomi islam dan pengkajian teorinya di Indonesia, yaitu argumen secara
filosofis dan teologis, diantaranya Pertama menurut teologi mengatakan
jika Islam adalah agama langit (samawi) yang pondasi utamanya
menyandarkan pada wahyu berupa kitab Al-Quran yang memiliki fungsi
utama untuk menjadi pembimbing aktivitas manusia di kehidupan sehariharinya (ekonomi, sosial , dan politik). Seperti pada firman Allah Swt
didalam (QS Al-Baqarah Ayat 2 dan 185) menjelaskan Al-Qur’an yang
menjadi petunjuk untuk umat maknanya :
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa (QS Al-Baqarah Ayat 2).
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan
pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (QS Al-Baqarah Ayat 185).
Al-Qur’an dapat menjadi sebuah pembeda (al-furqan) yang dapat
membedakan antara hak dan bathil berdasarkan firman-Nya (Qs. AlFurqan ayat 1) yang bermakna: “Maha suci Allah yang telah menurunkan
Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi
peringatan kepada seluruh alam”.. Al-qur’an pun telah memberikan
penjelasan mengenai syariat secara rinci seperti dalam firman-Nya dalam
al-quran (Qs. Hud ayat 1) yang artinya : “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab
yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci,
yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu”.
Islam merupakan agama yang sempurna, ini menunjukan wujud ni’mat
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(karunia) dari Allah Swt, hal ini sebagaimana firman Allah Swt (Q.S. alMaidah:3) yang maknanya: “Pada hari ini (haji wada’) telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”;
Kedua, argumen filosofis, sebagaimana yang telah dikutip dari
(uinsgd.ac.id, 2012) ada sebuah gap (jarak/kesenjangan) dan kekurangan
referensi literatur dalam studi bidang ilmu ekonomi yang bisa memberi
penjelasan mengenai prinsip, filsafat, kelembagaan, norma, nilai, dan
hukum ekonomi Islam; kedua, pada faktanya telah memperlihatkan bahwa
sangat dibutuhkannya sebuah perkembangan ekonomi di dunia islam
(khususnya di Negara-negara Islam). Maka dari itu Fazlur Rahman (pemikir
Islam Kontemporer yang eksis di abad ke-20) memberi penegasan bahwa
perlunya rekonstruksi sistematik (systematic reconstruction) filsafat,
teologi, dan ilmu sosial lainnya di khazanah pemikiran dan budaya Islam.
Pelbagai problematika kontemporer telah muncul di masyarakat hari ini
semisal
kebodohan,
kemiskinan,
ketidakadilan,
penindasan,
keterbelakangan, dan lain sebagainya.31

D. PRINSIP TEOLOGI EKONOMI
1. Prinsip Tauhid
Teolog ekonomi syariah yang berlandaskan al-Quran menjadi
bangunan filsafat fundamentalnya. Terdapat 3 hal utama yang menjadi
dasar tauhid (falsafah) di bidang ekonomi syariah. Pertama, seluruh alam
semesta bersama seluruh isinya (baik materi, kekayaan dll) merupakan
kuasa-Nya dan tunduk pada kehendak Allah Azza Wa Jalla,. Kedua, Allah
merupakan Dzat yang tunggal (Esa), yang menciptakan semua makhluk
dan semuanya mesti patuh dan tunduk kepada-Nya. Di sisi lain, tentang
tidak meratanya rahmat, sumber kekayaan alam (ekonomi) dan karunia
pada seseorang maupun sebuah bangsa merupakan keunggulan yang
telah Allah berikan supaya manusia menyadari dalam menegakkan prinsip
persamaan (egaliter) dan mensyukuri pemberian-Nya. Keterkaitan
(implikasi) dokrin ini mengatakan bahwa hubungan sesama manusia
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Pelajar, 1997,h. 47.
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terhubung melalui jalinan persaudaraan dan persamaan dalam aktivitas
ekonomi. Ketiga, terdapat aturan (ketentuan) yang mengatakan bahwa
hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi saling berkaitan erat.
Semua itu adalah implikasi dari sifat bijaksana dalam diri seorang muslim
yang melakukan perbuatan sebagai bekal bagi kehidupan selanjutnya,
degan tidak mengindahkan keharusan, bagi dirinya, bagi lingkungan,
hingga bagi saudara seakidah sebagai khalifatulloh fil ardhi.32
Esensi dari konsep tauhid merupakan bentuk berserah diri yang utuh
(bulat) terhadap setiap kehendak Allah, entah dalam hal ibadah dan juga
perkara muamalah. Untuk mengaplikasikan tatanan hidup yang selaras
dengan kehendak-Nya, prinsip tauhid merupakan landasan utama dari
segala macam aktivitas manusia dan konsep kehidupan, baik dari segi
politik, ekonomi, budaya dan sosial. 33 Pada konteks hal ini, Chudury,
menjelaskan bahwa prinsip tauhid merupakan kesatuan (unity) dari
sebuah cerminan (refleksi) Tuhan yang mana seseorang pa konsep teologi
ekonomi mesti bisa mengaplikasikan hubungan antar sesama manusia,
termasuk dalam relasi pada Tuhan. Secara pragatis teologi ekonomi islam
memberikan penegasan yang melandaskannya ke dalam prinsip keadilan
sosial (social justice). Maka dari itu prinsip teologi ekonomi syariah (islam)
harus dapat menjembatani antara kewajiban kepada manusia yang akan
berimplikasi juga pada kewajiban kepada illahi.
Manusia sebagai seorang hamba mempunyai kewajiban untuk
memenuhi hak Allah Azza Wa Jalla, terhadap manusia. Allah Azza Wa Jalla
juga memiliki otoritas dalam mengatur hak ekonomi, meningkatkan
kualitas hidup dan memenuhi keperluan hidup banyak orang. Melalu
pengawasan hati nurani (intern) yang dipacu oleh iman dalam hati setiap
orang, seorang subjek ekonomi tidak akan memberi izin bagi dirinya untuk
melakukan tindakan diluar batas seperti, menggunakan hak (harta)
seseorang yang menimbulkan kebathilan, dan akan bertindak untuk
melawan kecurangan yang dzalim pada aktivitas ekonomi.34 Misalnya saja,
32
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profesi seseorang menjadi saudagar atau pedagang hal ini dapat memiliki
makna ibadah dan juga sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Azza
Wa Jalla, namun tetap saja semua itu tergantung dari niatnya.35 Teologi
ekonomi menurut Al-Faruqi merupakan Tauhidullah ang menjadi prinsip
pokok dalam tata ekonomi untuk melahirkan sebuah tujuan “Negara yang
sejahtera”. Konsep tauhid dalam Islam sudah memberikan berbagai hal
terutama bagi pengembalian harkat martabat dan keadilan sosial bagi
manusia.
Konsep maupun definisi yang mutakhir ini telah terlihat dan hidup
dalam struktur masyarakat dunia barat hari ini. Teologi ekonomi syariah
(Islam) berlandaskan tauhid memberi pelajaran terhadap dua hal penting:
1). Allah sudah menyediakan berbagai Sumber daya alam yang melimpah
bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia; 2). Manusia memiliki pera
menjadi pemimpin atau khalifah, yang boleh mengolah sumber daya
tersebut bagi keberlangsungan hidup. Menurut perspektif teologi Islam,
segala SDA yang ada adalah ni’mat dari Allah Azza Wa Jalla, yang tidak
memiliki batasan, seperti yang tercantum dalam firman-Nya (Q.S.
Ibrahim:34) “dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu
menghinggakannya”. Dengan ketentuan itu, maka kelangkaan tidak akan
pernah terjadi.
Kelangkaan sumber daya alam yang pernah kita alami tidak bisa
diambil kesimpulan bahwa kelangkaan sumber daya yang tersedia,
melainkan kelangkaan-kelangkaan tersebut disebabkan oleh salah
pengelolaan (mismanage). Kesalahan pengelolaan sumber daya alam ini
bisa timbul karena unbalanced distribution, supplayless, monopoli dan
bearing sources. Segala bentuk sumber daya alam yang tersedia adalah
milik dan ciptaan Allah Azza Wa Jalla, secara mutlak dan hakiki (absolut).
Kemudian terhadap realita hak milik mutlak tidak bisa disahkan
melalui sebuah pembenaran dalam Islam, sebab sama dengan mengakui
adanya konsep kepemilikan absolut, yang sudah sangat tegas dan jelas
bertumbukan pada konsep tauhid.36 Konsep kepemilikan telah membawa
keterkaitan yang urgent dalam mengawal sebuah diferensiasi yang
35
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revolusioner bersamaan sistem ekonomi lainnya, semisal sosialisme dan
kapitalisme. Dapat diuraikan menjadi: Pertama, jika sumber daya alam
memiliki manfaat yang harus digunakan secara adil demi kesejahteraan
umat manusia. Kepemilikan dan penumpukan asset yang dilakukan oleh
golongan tertentu (konglomerat) tidak sesuai dengan syariat dan prinsip
teologi islam, karena untuk merasa tersejahterakan adalah hak setiap
orang bukan hanya milik sekelompok atau individu tertentu. Dengan kata
lain, seorang muslim sebagai pembawa amanah, seharusnya tidak
berubah menjadi rakus, egois, jahat, memperkaya diri sendiri.
Semua orang perlu mendapatkan sumber daya tersebut secara halal
dan sah, bukan dari upaya curang yang tidak bisa dibenarkan. Tindakan
secara adil (fair) dalam mengolah sumber daya alam tersebu merupakan
fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk itu, apabila terjadi krisis
ekonomi yang terjadi di suatu Negara, bukan disebabkan oleh kelangkaan
sumber daya alam itu sendiri, melainkan ada praktik maldistribution yang
telah menyebabkan ketidakadilan tersebut.
2. Prinsip Wakil Allah (Istikhlaf)
Nilai Ilahiyah pada ekonomi menjadi pusat nilai istimewa lainnya
merupakan nilai yang memberi penegasan jika manusia merupakan wakil
Allah dalam hal mengolah harta di dunia.37 Melalui kesempurnaan nikmat
yang Allah berikan melalui spiritual, kemampuan akal dan material lainnya
mengemban tugas yang mulia. Fungsi manusia sebagai khalifah yaitu
untuk melakukan penemuan terhadap jati diri menjadi seorang abdi
(hamba) dapat menimbulkan sifat yakin di hati dengan tujuan untuk
pengelolaan sumber daya dan demi kesejahteraan. Sebagai wakil Tuhan di
muka bumi, manusia telah diberikan keleluasaan maupun cara untuk
memikirkan demi memilih sebuah keyakinan yang benar atau salah, adi
atau tidak adil dan merubah kondisi hidup menuju arah lebih baik dari
sebelumnya. Konsep kekhilafahan bisa mengangkat derajat manusia
menjadi lebih mulia dan terhormat, serta dapat memberi sebuah arti bagi
manusia untuk bisa memanfaatkan sumber daya tersebut secara fair dan
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juga efektif-efisien hingga dapat mewujudkan tujuan teologi ekonomi
islam demi kesejahteraan bersama.
Semua tujuan itu dapat terwujud apabila SDA tersebut dapat dikelola
dengan rasa bertanggung jawab dan sesuai maqashid syariah. Pemerintah
memiliki peran yang cukup penting bagi terselenggaranya jaminan sosial,
jaminan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi islam, mengontrol pasar
sampai memastikan tidak timbul pelanggaran atas hak seseorang dalam
dunia bisnis. Dalam perekonomian, Negara berperan untuk memfilter
segala bentuk mekanisme pasar dan lain halnya. Secara umum Islam
sendiri tidak akan mencampuri terhadap penentuan harga, terkecuali
apabila timbul permasalahan seperti distorsi pasar. Campur tangan negara
dalam regulasi penentuan harga harus berlandaskan prinsip maslahah,
yang bertujuan menciptakan keadilan serta kebaikan bagi tatanan
kehidupan manusia.
Kemudian Konsep istikhlah memiiki tiga unsur utama, diantaranya:
Pertama, penciptaan yang memiliki tujuan. Artinya semua yang diciptakan
bagi segala makhluk, utamanya manusia. Ini merupakan penafsiran dari
rahmatan lil ‘alamin itu sendiri, yaitu demi terciptanya kemakmuran di
atas muka bumi. Pemikiran perwujudan kehidupan yang sejahtera untuk
setiap manusia secara lahir dan batin, merupakan beka utama dalam
pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya (Allah). Kedua, keunggulan
atas fasilitas yang telah diberikan, supaya dapat dipakai sebaik mungkin
untuk bisa mencukupi kebutuhan. Ketiga, menyempurnakan segala bentuk
aturan ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan misi sebagai khalifah
di dunia.38
3. Konsep Ihsan
Dalam agama, Ihsan berfungsi sebagai alat yang bisa mengontrol dan
melakukan evaluasi terhadap segala macam kegiatan yang telah dilakukan
oleh manusia. Ihsan adalah sifat yakin yang dimiliki manusia yang dapat
menghasilkan akhlak baik bagi kehidupan manusia. Dalam kesehariannya
seseorang yang ihsan akan selalu merasa bahwa segala aktivitasnya selalu
dalam pengawasan Allah Azza Wa Jalla,. Melalui sikap ihsan, manusia
38
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akan merasakan kehidupan indah dan paripurna dengan senantiasa
melakukan kebajikan.39 Islam telah memberi pengajaran dan panduan
atas sebuah sikap atau akhlak pada aktivitas ekonomi maupun melakukan
relasi kepada Allah Azza Wa Jalla,, terhadap umat manusia, dan lingkungan,
sesuai sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,,
"Sesungguhnya aku diutus (Allah Azza Wa Jalla,) untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia".
Akhlak merupakan indikator yang menentukan antara baik-buruk
sebuah perangai seseorang. Kata “Penentu” dalam hal ini menunjukan
“ada” atau pun “tidak adanya” rasa sadar yang tumbuh di diri seorang
muslim mengenai rasa diawasi Allah terhadap semua perilakunya. Nabi
Saw menyebutkan bahwa definisi ihsan Dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa: “Ihsan adalah berbakti
kepada Allah seolah-olah kamu melihatNya. Jika kamu tidak melihat-Nya,
maka (yakinlah) bahwa Allah Azza Wa Jalla melihatmu.” Ihsan adalah ruh
dan tujuan dari teologi ekonomi syariah (Islam) yang dapat menjaga
kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan. Maslahah sendiri merupakan
sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh ihsan sebagai sebuah hakikat ang
berasal aturan (syariat Islam) untuk menjawab tantangan sosial yang terus
berdinamika. Kemaslahatan umat adalah dasar utama bermuamalah,
yakni kemaslahatan di-framing menggunakan syariah, bukan hanya
mencari keuntungan (profit motive) dan rentabilitas suatu bahan (material
rentability) seperti pada sistem ekonomi konvensional. Ulama
menegaskan “di manapun terdapat, disana akan terdapat syariah.” Ini
menunjukan semua yang memiliki kemaslahatan, akan terdapat syariah
dari Allah.40
4. Konsep Kesetaraan
Manusia memiliki kedudukan yang sederajat di sisi Allah Azza Wa Jalla,
sebagaimana Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, bersabda,
“Semua manusia adalah hamba Allah yang paling dicintai di sisinya adalah
mereka yang berbuat baik kepada hambanya”. Ketentuan untuk memberi
39
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nilai seseorang bukan dilihat dari dzahir (yang tampak), melainkan dari
taqwa dan pengabdian seorang hamba kepada Allah Azza Wa Jalla secara
garis lurus dan humanity secara sejajar. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, bersabda “sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat
bagi orang lain”.41 Kesetaraan yang ada, dapat memunculkan sebuah
kesetaraan, bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kerjasama untuk
mengolah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan arif,
adil dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara doktrin ini dengan teologi
Islam adalah untuk menunjukan antar manusia bisa menjalin sistem yang
seimbang dalam aktivitas ekonomi. Sehingga setiap pebisnis mampu
melakukan kerjasama yang produktif sesuai dengan unsur ibadah yang ada
dengan memperhatikan tiga capaian, yaitu: 1). Tercukupinya kebutuhan
hidup; 2). Mendapatkan laba sewajarnya, dan 3). Membangun
kesejahteraan sosial dan alamiyah.42

E. RELEVANSI DAN AKTUALISASI PEMIKIRAN TEOLOGI ISLAM
DALAM EKONOMI
Asumsi yang berkembang saat ini terhadap ekonomi, masih ditempat
yang profan, tidak terkait dengan konsep teologi yang trasenden.
Sebagian dari mereka berpendapat bahwa setiap kegiatan ekonomi
merupakan hajat manusia yang ada di dunia dan tidak diperlukan untuk
bersinggungan dengan problematika Illahiyah yang merupakan ranah
akhirat. Asumsi tersebut mendikotomikan problematika antara duniawi
dan ukhrawi. Prinsip yang dipegang mereka menegaskan bahwa semua
tindakan ekonomi adalah problematika yang bersifat pribadi tidak perlu
disandarkan pada Tuhan.43
Asumsi dengan memisahkan urusan ekonomi dengan agama semacam
itu tidaklah benar. Sebab, agama Islam telah memberikan pedoman
kepada manusia agar meraih dan menyiapkan bekal bagi kehidupan dunia
maupun akhirat. Dengan demikian, pelaku bisnis jujur dengan mempunyai
keteguhan niat semata hanya untuk beribadah pada Allah Azza Wa Jalla,
41
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bisa masuk kriteria sebuah perbuatan yang bisa menyemai kebaikan.
Secara universal Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin. Maka
dari itu, kewajiban saling menebar manfaat maupun kebaikan untuk
semesta dengan menjadi pebisnis yang jujur, fair, tidak berbuat curang
pada konsumen, transparan, adil pada lingkungan yang sudah
memberikan material bagi keberlangsungan hidup manusia.
Nilai kebajikan yang dijunjung tinggi harus sudah terpatri pada etika
dan aturan syariah (hukum islam) adalah sebagian dari yang Allah
perintahkan. Mengutamakan akhlak terpuji pada aktivitas bisnis
merupakan bagian yang menjadi wajib, sebab aktivitas tersebut
merupakan rangkaian kegiatan ibadah. Sebagai pebisnis jujur kelak akan
memudahkan seseorang mendapatkan kebahagiaan (falah) dunia maupun
akhirat. Dengan begitu, kemuliaan pada aktivitas ekonomi dan bisnis
merupakan sebuah syarat agar dapat meraih kebahagiaan.
Semua itu pada akhirnya merupakan maksud dari hubungan (Relasi)
teologi dengan ekonomi sangat dapat dipahami dan disimpulkan dari
doktrin ajaran agama-agama secara esensial yang mewajibkan para
pemeluknya agar dapat menjunjung nilai-nilai kebajikan pada kegiatan
bisnis. Sebab, etika dapat dipahami sebagai sebuah sumber ajaran yang
memiliki nilai aksi di segala aspek kehidupan manusia yang beragam.
Selain hal tersebut, relasi (hubungan) juga bisa dirunut dari cara sebuah
doktrin agama bisa memberikan motivasi atas meningkatnya etos kerja
pebisnis. Keadaan ini bisa memberi bukti bahwa dalam polarisasi
masyarakat didunia maju dalam bidang ekonomi tidak akan pernah
terlepas dari pengaruh doktrin agama yang mereka anut.
Pemahaman seta kesadaran teologis yang dimiliki umat Islam, sebagai
pelaku bisnis dan ekonomi harus menyandarkan standar kepada sesuai
nilai ajaran wahyu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, yang diantaranya, mesti memiliki komitmen menjalankan
bisnis yang halal, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparan, penuh
akan tanggungjawab, dan selaras antara tujuan (kepentingan) akhlak
(etika) dan bisnis, masyarakat dengan individu, perusahaan sebagai
produsen dengan konsumen, serta kepentingan dunia dan akhirat.
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Sehingga pada akhirnya, pebisnis asing terhadap nilai-nilai ketuhanan yang
ada.44

F. PENUTUP
Di tengah ancaman manusia yang memiliki sikap individualistik,
Membumikan teologi Islam dalam konteks ekonomi memang memerlukan
strategi dan metodologi yang baik. Rekonstruksi bangunan pemikiran
teologi Islam adalah salah satu strateginya. Kegelisahan terhadap kondisi
pemikiran teologi Islam yang tidak mengalami dinamika dan dialektika
pemikiran Islam dengan mengadaptasikan konsep idealitas dan realitas
pemikiran dengan merekonstruksi teologi Islam secara totalitas. Dengan
kata lain, membumikan teologi Islam dalam kehidupan ekonomi akan
tetap aktual dalam situasi perubahan zaman.

44

Muhammad Djakfar, Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah
Bisnis, (Malamg: UIN- Maliki Pers, 2010), 97.
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TRADISI DAN SISTEM
EKONOMI ARAB PRA KENABIAN
A. PENDAHULUAN
Pada bab 4 ini akan membahas tema mengenai kondisi ekonomi
bangsa arab pra kenabian mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari
jalan kehidupan bangsa Arab, perdagangan merupakan sarana yang paling
dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak
bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali
keamanan dan perdamaian. Sementara itu kondisi yang aman seperti ini
tidak terwujud kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat inilah dibuka
pasar-pasar Arab yang terkenal seperti Ukazh, Dzil-Majaz, Majjinah, dan
lainnya. Bangsa arab juga mengenal bidang perindustrian atau kerajinan,
mereka sudah terbiasa menghasilkan dari jahit menjahit, menyamak kulit.
Pertanian dan peternakan pun ada di tengah jazirah arab, sedangkan para
Wanita menangani pemintalan. Kekayaan yang mereka memiliki bisa
mengundang pecahnya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan orangorang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah
masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Arab sebelum
kenabian berada pada masa jahiliyah atau ketidaktahuan. Jahiliyah dalam
arti ketidaktahuan dalam agama, bukan dalam peradaban, teknologi dan
kemajuan bidang ekonomi. Dinar dirham diterbitkan pada masa pra
kenabian ini, dibuat dalam jenis dan macam, serta beratnya masingmasing, digunakan sebagai alat tukar untuk membeli barang maupun jasa.

Berbicara mengenai ekonomi bangsa Arab sebelum zaman kenabian
(pra Islam) terasa penting terlebih dahulu sebagai upaya mengenali
kondisi warga Arab pra Islam itu, perihal ini dimaksudkan buat penelaahan
asal usul kelahiran Islam serta kemajuannya, bagus berhubungan dengan
kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang lain. Beberapa pakar sejarawan
memanggil tanah Arab shibhul jazirah yang berarti semenanjung. Jazirah
Arab berupa 4 persegi jauh yang sisinya tidak sekelas. Terdapat di sisi
Barat Energi daratan Asia dengan besar kurang lebih 1. 200. 000 mil
persegi ataupun 3. 000. 000 km persegi. Di sisi Selatan berbatasan dengan
lautan Hindia, sisi Timur dengan teluk Persia, sisi Utara dengan padang
pasir Irak serta padang pasir Syria, serta sisi Barat berbatasan dengan laut
Merah. Serta beberapa besar wilayahnya terdiri dari wilayah pegunungan
serta busut pasir dengan lembah-lembah yang kecil serta lapangan besar.
Disebabkan keragaman kondisi alam semacam itu, oleh para pakar
geografi pada era dahulu sudah dicatat, serta setelah itu memilah jazirah
Arab jadi 3 bagian:
a) Arab Petrix (ataupun bagi Ptolemy diucap Petraea), ialah wilayah yang
terdapat di sisi Barat energi padang pasir Syria, dengan Petra selaku
ibu kotanya.
b) Arab Deserts, suatu julukan yang diserahkan pada padang pasir Syria
itu sendiri (setelah itu dipergunakan buat mengatakan semua jazirah
Arab disebabkan sebab ketidaksuburan wilayah itu).
c) Arab Felix, ialah wilayah Yaman, diucap pula wilayah hijau (Green Land)
ataupun pula wilayah yang bergembira (Happy Land), satu wilayah
yang diketahui dengan julukan Saba serta Win yang memiliki
peradaban yang sudah maju berkembang.45
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Hasan Ibrahim, Islamic., hal. 15
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Ahli Islam lainnya membagi jazirah Arab dalam lima wilayah,46 sebagai
berikut:
a) Hijaz, area yang memanjang dari Allah (Aqabah) hingga ke Yaman.
Dipanggil Hijaz, bagi mereka sebab ialah susunan perbukitan yang
merelaikan Tihamah (tanah yang menyusut di sejauh laut merah)
dengan Nejed. Kota-kotanya merupakan Makkah, Madinah serta Thaif
b) Tihamah, terletak antara Hijaz dan Yaman.
c) Yaman, terdapat di bagian Selatan; diantara kotanya merupakan Situ
yang ialah ibukota Yaman pada era dulu. Sebaliknya wilayah yang
menghampar dari Nejed hingga laut Hindia di sisi Selatan serta hingga
laut Merah di sisi Barat. Wilayah ini mengaitkan Hadramaut, Shibr
dengan Oman di sisi Timur.47
d) Nejed; terdapat di bagian Tengah jazirah Arab, ialah lapangan besar
yang memanjang dari pegunungan Hejaz, serta berjalan ke arah Timur
hingga ke gunm Bahrain. Nejed merupakan lapangan besar yang besar,
banyak padang pasir serta perbukitan.
e) 'Arudh; area yang berkaitan dengan Bahrain dari arah Timur, serta
dengan Hejaz dari arah Barat. Dipanggil Arudh (suatu yang banyak
ataupun besar) sebab daerahnya yang terhampar antara Yaman serta
Nejed. Area ini pula dipanggil Yamamah.
Sedangkan sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi tiga
bagian kategori,48 yaitu sebagai berikut:
1. al-'Arab al-Bai'dah: Arab Kuno
2. 'Arab al-'Arabiyah: Arab pribumi
3. 'Arab al-Mustaribah: Arab pendatang.

46

Abul Hasan 'Ali al-Hasan an-Nadwi, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw
(penterjemah; Muhammad Halabi Hamdi dkk.), cet. I (Yogyakarta:
Mardhiyah Press, 2005),
hat. 55.
47
Hasan Ibrahim, Islamic., hal. 16
48
M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradahan Islam, cet. I (Yogyakarta:
Pustaka Book Publisher, 2007), hal. 50
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Keberadaan Arab kuno telah tidak dikenal ilmu sejarah. Orang Arab
pribumi merupakan anak dari Khatan yang lebih popular dengan Arab
Yaman, lagi yang terakhir merupakan anak dari nenek moyang Rasul Ismail
yang tiba bercokol di Hijaz, Tahama, Nejed, Palmerah, serta lain-lain yang
lebih diketahui selaku masyarakat Arab Utara. Dari bidang tempat
bermukim mereka pula dibagi dengan 2 golongan, ialah golongan Ahl alHadharah (masyarakat kota) serta golongan Ahl al Badlyqah (masyarakat
padang pasir pasir). Sebab kondisi geografi serta situasi alam amat
mempengaruhi adat sosial, aturan metode, ekonomi, serta politik bangsa
Arab, hingga nampak terdapatnya perbandingan di antara kedua golongan
Arab itu. Mereka pula berikrar, ataupun hampir berikrar, atas penjatahan
bangsa Arab dari bidang nasab generasi, pada 2 kalangan, ialah:
a) Qahthaniyyah; tempat-tempat mereka yang utama adalah di Yaman.
Arab Qahthaniyyah dibagi menjadi dua cabang besar; yakni Rab'ah
dan Mudhar.
b) Adnaniyyah; tempat-tempat mereka yang utama adalah di Hijaz.
Pada internal Arab Qahthaniyyah serta Adnaniyyah telah terjalin
konflik semenjak lama, begitu juga antagonisme keras yang terjalin antara
Rablah serta Mudhar sepanjang sebagian era. Mereka pula akur kalau
Qahthaniyyah merupakan Arab ash, sebaliknya Adnaniyyah merupakan
Arab agen. Dari merekalah Adnaniyyah mengutip bukti diri kearahan.
Dengan bahasa mereka pula anak generasi Ismail as. berdialog, setelah
tertular mereka ke Hijaz Ismail as. merupakan eyang terbanyak untuk Arab
Mustaribah, ialah Arab Adnaniyah.

B. SISTEM PEREKONOMIAN ARAB PRA-ISLAM
Saat sebelum sinar Islam menyinari jazirah Arab, masyarakat Arab
dibagi jadi 2 area, ialah Arab Badui (desa) serta Arab Hadhari (perkotaan).
Buat bertahan hidup, masyarakat Arab Badui menggantungkan pangkal
kehidupannya dengan memelihara. Mereka hidup dengan cara nomaden
ataupun berpindah-pindah sembari menggiring peliharaan mereka
mengarah wilayah dengan curah hujan besar ataupun ke lapangan luas
penuh rerumputan.
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Mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternak, membuat pakaian,
kemah, dan perabot dari wol (bulu domba) serta menjualnya jika
keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi. Untuk mengukur
taraf kekayaan seorang warga Arab Badui maka hitunglah jumlah hewan
ternak yang mereka miliki. Karena semakin banyak hewan ternak maka
semakin tinggi pula derajat sosial mereka.
Adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk
yang tinggal di wilayah subur, seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd,
Khaibar, dan Makkah. Warga di wilayah tersebut terbiasa
menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian. Meski begitu,
ada pula warga yang bekerja dibidang perniagaan, terutama mereka yang
tinggal di Makkah, kala itu Makkah merupakan pusat perniagaan.
Selain memiliki profesi yang berbeda, warga Makkah juga dipandang
lebih istimewa oleh orang-orang Arab lain karena kedudukan mereka
sebagai warga Kota Suci (Makkah). Keistimewaan ini ternyata tertulis
dalam firman Allah Azza Wa Jalla, dalam QS al-Ankabut : 67 :

َّ ا َ َولَمْ يَ َروا اَنَّا َجعَلنَا َح َر ًما ٰا ِمنًا وَّ يُت َ َخ
َْاط ِْل يُؤ ِمنُون
ُْ َّطفُْ الن
ِ َاس ِمنْ َحو ِل ِه ْم اَفَ ِبالب
َْاّللِ يَكفُ ُرون
ْٰ َو ِبنِعْ َم ِْة
Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri
mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling
merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih percaya
kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? (QS ial-Ankabut:67).
Aktivitas perdagangan ini juga dilakukan oleh kalangan bangsawan,
seperti Hasyim, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Abu Sufyan bin Harb, Abu
Bakar, Zubair bin Awwam, bahkan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam,. Allah Azza Wa Jalla, juga mengabadikan perjalanan dagang
yang dilakukan orang-orang Quraisy sebagai perjalanan dagang yang
sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan
sebaliknya, perjalanan dagang musim panas ke Syam.
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Allah berfirman dalam QS Al-Quraisy:

ت
 ْالبَ ْي اi  ٰهذَاi َّ َربi فَ ْليَ ْعبُد ُْواi ْف
 اi َ ارحْ لَةi اٖ ٰل اف اه ْمi قُ َريْشi ف
صي ا
ا اِلي ْٰل ا
َّ  َوالi الشت َۤا اء
ْ َ اi اي
خ َْوفi  ام ْنi  َّو ٰا َمنَ ُه ْمi ەi  ُج ْوعi  ام ْنi طعَ َم ُه ْم
ْ الَّذi
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka
bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka
menyembah Rabb pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi
makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan
mereka dari ketakutan.(QS Quraisy: 1-4).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan makna yang dimaksud dengan
Ilaf ialah tradisi mereka dalam melakukan perjalanan di musim dingin ke
negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam untuk tujuan berniaga
dan lain-lainnya. Kemudian mereka kembali ke negerinya dalam keadaan
aman tanpa ada gangguan di perjalanan mereka. Demikian itu karena
mereka dihormati dan disegani oleh orang lain, mengingat mereka adalah
penduduk kota suci Allah Azza Wa Jalla. Maka siapa yang mengenal
mereka, pasti menghormati mereka. Bahkan barang siapa yang dipilih oleh
mereka untuk menjadi teman perjalanan mereka, maka ia ikut aman
berkat keberadaan mereka.
Perniagaan yang telah mendarah daging bagi warga Arab membuat
makin menjamurnya pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah di Arab,
terutama Makkah dan sekitarnya. Pusat perdagangan ini bukan hanya
sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga pusat pertemuan para
pakar sastra, penyair, dan orator. Pusat perbelanjaan pun menjelma
menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global.
Selain penduduk Makkah, penduduk Yaman juga terkenal dengan
perniagaan. Mereka menjadikan perniagaan sebagai mata pencaharian
terbaik dalam mencari rezeki. Kegiatan bisnis mereka tidak sebatas di
darat, tetapi juga merambah melintasi laut. Warga Yaman terbiasa
berangkat ke daerah pesisir Afrika, seperti Habasyah, Sudan, Somalia,
bahkan ke Hindia dan Pulau Jawa, Sumatra, serta negeri Asia lainnya
untuk berdagang.
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Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah
sudah biasa melakukan transaksi berbau riba. Ath-Thabari menyatakan:
"Pada masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan
kelebihan jumlah umur satu tahun. Misalnya, seorang berhutang. Ketika
sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang untuk menagihnya seraya
berkata, 'Engkau akan membayar hutangmu ataukah akan memberikan
tambahan (bunga) nya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat
ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan
menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika hutangnya berupa
ibnat iu makhadh (anak unta yang berumur satu tahun), maka
pembayarannya menjadi bintu labun (anak unta yang berumur dua tahun)
pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya hiqqah (anak unta
yang berumur tiga tahun), kemudian menjadikannya jadzah (unta dewasa).
Selanjutnya kelipatan empat ke atas." Juga dalam hal hutang emas
ataupun uang, berlaku riba. Sehingga, perekonomian yang berkembang di
Arab pra-Islam yang sangat berarti adalah pertanian dan perdagangan.
Disamping itu perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian
masyarakat Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenal perdagangan
bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan
perdagangan bangsa Arab pra Islam dimungkinkan antara lain karena
pertanian yang telah maju.
Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan ekspor
impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada
200 tahun menjelang Islam datang, telah mengadakan transaksi dengan
India (Asia Selatan sekarang), negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk
Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Keluasan dalam perniagaan dan
interaksinya yang luas dengan dunia luar (terutama penduduk Syria, Mesir,
Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia) tersebut, tidak saja mendatangkan
keuntungan materi yang besar, tetapi juga meningkatkan kadar
pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy. Tak heran bila
kemudian mereka menjadi suku yang paling piawai dalam berniaga, baik
dalam bentuk syirkah maupun mudharabah, bila diindonesiakan paling
tidak mengandung pengertian "kemitraan" atau membawa mereka
kepada kemakmuran dan kekuasaan.
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Dalam hal ini, komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa,
kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, bush kismis, anggur,
dan barang-barang lainnya. adapun komoditas yang mereka impor dari
Afrika Timur antara lain adalah kayu untuk bahan bangunan, bulu burung
unta, lantakan logam mulia, dan badak; dari Asia Selatan dan China berupa
gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, dan rempah-rempah; serta
dari negara lain di Teluk Persia mereka mengimpor intan.
Sebagai pelaku ekspor impor, jazirah Arab memiliki pusat kota tempat
bertransaksi yaitu kota Makkah. Kota Makkah merupakan kota suci yang
setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan
suci Ka'bah. Selain itu di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat bertransaksi
dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan
kebudayaan (puisi Arab). Oleh karena itu kota tersebut menjadi pusat
peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Makkah
merupakan
jalur
persilangan
ekonomi
internasional,
yaitu
menghubungkan Makkah ke Abysinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah.
Dari Makkah ke Damaskus seterusnya ke daratan eropa. Dari Makkah ke
al-Machin (Persia) ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun
dan Canton, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari
Makkah ke Aden melalui laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton
(al-Haddad). Hal ini menyebabkan masyarakat Makkah memiliki peran
strategi untuk berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut.
Mereka digolongkan menjadi tiga, yaitu para konglomerat yang
memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal dan' para
konglomerat, dan ketiga, para perampok dan rakyat biasa yang
memberikan jaminan keamanan kepada para khafilah pedagang dari
perantauan, mereka mendapatkan laba keuntungan sebesar sepuluh
persen. Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para
konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa, karena komoditas
tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajak
yang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin
yang terbuat dari perak, emas atau logam mula lain yang ditiru dari mata
uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan
di sejumlah museum di Timur Tengah.
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Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa
jahiliyah dan pada masa permulaan Islam, terdiri, dari dua macam: dinar
dan dirham. Mata uang dirham terbuat dari perak, terdiri dari tiga jenis:
Bughliyah, Jaraqiyah, dan Thabariyah. Ukurannya beragam. Bughliyah
beratnya 4,66 gram, Jaraqiyah beratnya 3,40 gram, dan Thabariyah
beratnya 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Pada
masa jahiliyah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan
mata uang Dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi. Mata uang
ini dibuat di negeri Romawi, berukiran gambar raja, bertuliskan huruf
Romawi. Satu dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham.

C. PENUTUP
Kegiatan ekonomi pada massa pra Islam sudah berjalan sebagaimana
layaknya suatu bangsa, bahkan sangat berkembang pesat hingga ke luar
wilayah. Bangsa arab sangat dihormati dikarenakan keberhasilannya
dalam kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah perniagaan. Hanya saja
dalam prakteknya masih menggunakan sistem yang banyak merugikan
sebagian pihak, jauh dari keridhaan dan keadilan. Yang paling menonjol
adalah praktek riba yang berlipat ganda yang banyak merugikan pihak
peminjam.
Mata uang sudah diterbitkan dan digunakan saat itu, yakni dinar dan
dirham. Mata uang ini dibuat dengan berbagai jenis, bentuk, dan beratnya
masing-masing, mata uang ini pula sudah digunakan sebagai alat tukar
untuk membeli berbagai keperluan saat itu.
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PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
PADA MASA NABI MUHAMMAD
A. PENDAHULUAN
Materi pada bab 5 ini, bertujuan untuk mengetahui pemikiran
ekonomi Islam di zaman Nabi. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang
didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan
Sunnah. Tujuan penerapan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan
masyarakat madani. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, sebagai
teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan telah merubah
sistem perekonomian agar semua orang dapat memperoleh manfaat. Nabi
Muhammad menjabat sebagai pemimpin dan utusan Allah, dan kemudian
mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara menurut Alquran dan
Hadits Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, adalah pelopor pertama dalam penerapan kebijakan ekonomi
Islam.
Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berkaitan
dengan proses dan cara memperoleh dan menggunakan produksi,
distribusi, dan konsumsi. Perilaku manusia yang berkaitan dengan ilmu
ekonomi didasarkan pada fondasi dan prinsip yang menjadi dasar acuan.
Ilmu ekonomi Islam merupakan penelitian ilmiah modern baru yang
muncul pada tahun 1970-an. Namun, semenjak Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, membawa risalah Islam, pemikiran tentang
ilmu ekonomi Islam mulai bermunculan. Adapun yang menjadi rujukan

utamanya atau landasan pemikiran ekonomi Islam adalah Alquran dan
Sunnah.
Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al
Qur’an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal
abad 7 M (P3EI, 2008),49 Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
telah menerapkan sistem ekonomi Islam dan menggunakannya sebagai
model bagi umat Islam. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa
pedagang sebelum periode Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,.
Sistem perekonomian yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad
kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang
14 abad sejarah Islam, ekonomi islam juga senantiasa di kaji melalui
perspektif Syariah dan muamalah. Sebagian besar diskusi ini hanya
terkubur dalam literasi tafsir al-Quran, syarah hadits, dasar-dasar hukum,
ushul fiqih dan hukum fiqih.50

B. SISTEM EKONOMI PADA MASA
SHALALLAHU ALAIHI WASSALAM

NABI

MUHAMMAD

Kehidupan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dan
masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik
implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode
Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian,
sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri
dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah
Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga
menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian
pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah
menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.51
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Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008
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Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: The
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Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. (M. Syafii Antonio, 2011).52
Sebagaimana firman-Nya:

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain)
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan
sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al
An’am:165)

Artinya: “tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah
menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di
bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di
antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.
(Q.S. Luqman:20)
Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam,, Islam memiliki pemahaman yang jelas
tentang harta dan aktivitas ekonomi. Beberapa pemikiran ekonomi Islam
yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori invisible hands yang berasal
dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dan sangat populer di
kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi Muhammad Shalallahu
Alaihi Wassalam, sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan
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dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam
hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:
“Harga melambung pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam,. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah
dengan berkata: “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”.
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. Bersabda: ”Sesungguhnya
Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan
memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah
dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang
kezaliman dalam darah maupun harta.”
Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu
mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar dari pada Adam
Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dalam hadits tersebut tidak
menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu
diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah
menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh
ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan,
teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan
Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai
dengan kehendak Allah Azza Wa Jalla, yang sunnatullah atau hukum
supply and demand. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori
inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama
teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangantangan tidak kelihatan (invisible hands). Bukankah teori invisible hands itu
lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah) atau kata lebih
baiknya adalah Sunnatulloh. Karakter umum pada perekonomian pada
masa nabi adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma,
serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai
syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk
pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada
seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme
ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam
mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.
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Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian
mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain
bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang,
sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan
dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar
relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme
pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah
pengawas pasar (market controller).53
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, telah meninggalkan
sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran
Islam dari segala aspek kehidupan masyarakat Muslim. Keadaan negara
yang baru berdiri ini belum mewarisi sumber keuangan sedikit pun,
sehingga akan sulit untuk dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya.
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, segera meletakkan dasardasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:
a. Membangun masjid sebagai Islamic Centre.
b. Menjalin ukhuwwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum
Anshar.
c. Menjalin kedamaian dalam negara.
d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
e. Membuat konstitusi negara.
f. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

C. PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI
Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, mengubah sistem ekonomi dan
keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur’an. Prinsip-prinsip
kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur’an adalah sebagai berikut
(Azwar Karim, 2001) :54
a. Allah Azza Wa Jalla, adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik
absolut seluruh alam semesta.
53
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Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad | 71

b. Manusia hanyalah khalifah Allah Azza Wa Jalla, di muka bumi, bukan
pemilik yang sebenarnya.
c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Azza
Wa Jalla, Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai
hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih
beruntung.
d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus
dihilangkan.
f. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang
miskin.
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dalam memimpin
pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif sekaligus legislatif.
Semua kebijakannya bersumber kepada wahyu Allah Azza Wa Jalla.
Namun Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, tidak segan-segan
bertanya mengenai mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabatsahabatnya. Allah Azza Wa Jalla, memerintahkan Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, untuk bertukar pikiran dengan orang-orang
beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah Azza
Wa Jalla, maka tentu tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.55

D. PENDIRIAN LEMBAGA BAITUL MAL
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, merupakan kepala
negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan
negara di abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik
dalam implementasi Islam.56 Yakni semua hasil penghimpunan kekayaan
negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan
sesuai dengan kebutuhan negara. Status dari harta hasil pengumpulan itu
adalah milik negara dan bukan milik perorangan. Walaupun demikian
55
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dalam batas-batas tertentu, pemimpin Negara dan para pejabat lainnya
dapat mempergunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut baitul mal yang di
masa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, terletak di Masjid
Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini
dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan
seluruhnya kepada masyarakat.

E. PENDAPATAN BAITUL MAL
Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, tidak bersumber dari zakat saja.
Pada masa ini, sisi penerimaan APBN terdiri dari:
a. Kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan
tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini
ditentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah,
jenis tanaman, dan jenis irigasi.
b. Zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam
bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20% 57 Dalam
perkembangannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
Syiah dan Sunni mengenai objek khums ini. Kalangan Syiah
menyatakan objek khums ini adalah semua pendapatan, sedangkan
kalangan Sunni menyatakan objek khums hanyalah hasil rampasan
perang. Namun, Imam Abu Ubaid, seorang ulama Sunni beranggapan
bahwa objek khums juga meliputi barang temuan dan barang tambang.
d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim
sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan
keamanan dari negara islam.
e. Penerimaan lainnya, seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang
tidak menjadi ahli waris.58
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F. PENGELUARAN BAITUL MAL
Pada masa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dana Baitul
Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan,
pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur,
pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan
kesejahteraan sosial.
Penerimaan negara secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, tidak tercatat secara sempurna, karena
beberapa alasan sebagai berikut:
a. Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan
mengenal aritmatika sederhana.
b. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang
sederhana, baik yang didistribusikan maupun yang diterima.
c. Sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara
lokal.
d. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak
umum digunakan.
e. Pada sebagian besar kasus, ghanimah segera didistribusikan setelah
terjadi peperangan.
Catatan pengeluaran secara rinci pada masa ini juga tidak ada. Namun
demikian, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada
tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan
diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih
dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan
dan diperiksa sendiri oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,.
beliau juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul
zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.

G. KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA NABI MUHAMMAD
SHALALLAHU ALAIHI WASSALAM
1. Kebijakan Moneter
Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham.
Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah kelipatan dari
dirham, sedangkan jika diasumsikan sinar sebagai unit moneter, nilainya
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adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan
berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat
berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh
wilayah kekaisaran Persia.
Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak atik suku
bunga. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa
menggunakan instrumen bunga sama sekali.
Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan
ekonomi yang berbasis sumber daya alam; minyak bumi belum ditemukan
dan sumber daya alam lainnya terbatas.
Perekonomian Arab di zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter,
bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Mata uang asing dari Persia dan
Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi
alat pembayaran yang resmi yaitu Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas
diterapkan, tidak ada hambatan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau
dirham.
Bila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar/dirham diimpor.
Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar/dirham diekspor.
Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar
uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate supply dan
aggregate demand di pasar barang dan jasa.
Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama
dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang
fleksibel terhadap tingkat pendapatan. Tidak adanya larangan impor
dinar/ dirham berarti penawaran uang elastis yaitu kelebihan penawaran
uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak ada
hubungan permintaan dan penawaran yang berlebihan, sehingga nilai
mata uangnya stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, ada beberapa hal yang
dilarang yaitu:
a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk
keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
b. Penimbunan mata uang (At-Taubah:34-35) sebagaimana dilarangnya
penimbunan barang.
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c. Transaksi talaqqi rukban, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar
kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi
harga ini merupakan cikal bakal spekulasi.
d. Transaksi kali bi kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai
diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya dilarang.
Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba.
e. Segala bentuk riba (Al-Baqarah : 278).
2. Kebijakan Fiskal
Ketika keadaan perekonomian masih lesu dan pemerintah baru saja
mendapat hutang baru dari Consultative Group on Indonesia (CGI) dan
Dana Moneter Internasional (IMF), perlunya kebijakan fiskal yang tepat
mengemuka di antara beberapa usulan kebijakan dari para ekonom.
Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori
ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh
para ulama. Pada jaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, sisi
penerimaan APBN terdiri atas kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, khums
(pajak 1/5), jizya (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan
penerimaan lain-lain (di antaranya kaffarah/denda). Di sisi pengeluaran,
terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan
kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.
Penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional, yang dalam
persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro,
hal ini akan menciptakan built-in stability. Ia akan menstabilkan harga dan
menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada
penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan
agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan
mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi. Sistem zakat
perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran
karena zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut
tax on quasi rent. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN)
yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang, sehingga harga
bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam
istilah ekonominya up-ward shift on supply curve.
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Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif
untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak
yang dimiliki makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong
tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya
produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila
terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau
buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan. APBN
jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan
bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum
perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Bahkan di jaman
Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada
defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi
inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi terjadi di jaman
Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika
musim paceklik atau ketika perang.

H. PENUTUP
Periode pra-Islam: Telah dipastikan bahwa mata uang adalah metode
pembayaran yang sah, yaitu Dinar (Emas) dan Dirham (Perak), yang
merupakan mata uang Romawi dan Persia. Nabi Muhammad Shalallahu
Alaihi Wassalam,. menjabat sebagai kepala negara di Madinah, dan
kemudian mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara tersebut
sesuai dengan ketentuan Alquran. Pembentukan lembaga Baitul al-Mal
yaitu pertama-tama mengumpulkan semua hasil akumulasi kekayaan
negara, kemudian melepaskan kekayaan tersebut sesuai dengan
kebutuhan nasional. Pendapatan negara berasal dari kharaz, zakat, khusz,
jizyah dan pendapatan lain seperti kaffarah dan warisan orang tanpa ahli
waris.
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, merumuskan kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mencakup peningkatan
pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan perpajakan,
anggaran dan kebijakan fiskal khusus. Sedangkan kebijakan moneter yaitu
penggunaan mata uang dinar dan dirham. Namun yang lebih umum
digunakan adalah dirham karena tentara Islam berhasil menaklukkan
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hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua
wilayah kekaisaran romawi berhasil dikuasai tentara Islam.
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, Mendorong masyarakat
untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk
memberikan Qard al-Hasan, hal itu dilakukan untuk mempercepat aliran
dana.
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PEMIKIRAN EKONOMI
SYARIAH FASE KEKHILAFAHAN
A. PENDAHULUAN
Pada bab 6 ini akan menjabarkan dan mendiskusikan tentang
pemikiran-pemikiran ekonomi islam yang lahir di masa kepemimpinan
kekhilafahan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang sangat adil yang
memperhatikan segala aspek yang menyangkut kebutuhan akan
kehidupan dunia dan tentunya kehidupan akhirat pula guna mencapai
falah. Pemikiran-pemikiran ekonomi islam yang lahir dimasa kekhilafahan
banyak memberikan warna bagi keberlangsungan hidup manusia pada
masa yang akan datang khususnya dalam bidang ekonomi islam. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, telah mewariskan kepada
penerusnya sebuah pedoman penting yaitu Al-Quran dan As-Sunnah
dimana segala kebijakan yang diambil ditimang dan diputuskan
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits tersebut. lahirnya berbagai pemikiran
mengenai ekonomi itulah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk
mencoba mengkaji lebih dalam dari berbagai sumber-sumber terpercaya
dengan menggunakan metode studi pustaka terkait tentang pemikiran
ekonomi Islam pada fase kekhilafahan.
Ilmu pengetahuan terdiri dari berbagai macam bidang, diantaranya
sosial, ekonomi, budaya, politik, kesehatan, kemiliteran dan lain-lain.
Dalam bidang ekonomi terlahir begitu banyak pemikiran dan terobosanterobosan hal baru dalam rangka mencapai falah. Pemikiran ekonomi
terdiri dari ekonomi islam, kapitalis, dan sosialis komunis. Dari banyaknya

pemikiran yang berkaitan dengan ekonomi lahirlah pemikiran islam
berkaitan dengan ekonomi.
Tujuan ekonomi islam berbeda dengan konvensional, jika
konvensional bertujuan untuk merealisasikan pemerataan dan efisiensi
dalam alokasi dan penyaluran sumber daya dan memberikan pelayanan
akan kebutuhan masyarakat dan juga individu namun tidak terbatas pada
kepemilikan individu yang bersifat keduniaan. Lain hal dengan tujuan
ekonomi islam yaitu tercapainya maqashid syariah atau menekankan pada
kesejahteraan manusia dalam hal mengenai agama, diri, pemikiran,
keturunan, harta benda, dan keimanan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.
(Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial Ekonomi,
2010)
Berbeda dengan ekonomi sosialis dan kapitalis, ekonomi islam lebih
menekankan pada pemerataan kesejahteraan dimana tidak terjadinya
kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin. Dalam islam setiap
pendapatan Negara itu akan kembali kepada rakyat baik dalam bentuk
harta/bantuan, fasilitas umum, pendirian lembaga-lembaga penting
Negara, pendidikan, Pembangunan-pembangunan untuk menunjang
dalam berbagai sektor ekonomi, dan masih banyak hal lainnya.
Diawal kepemimpinan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
hingga para sahabat pengganti Rasulullah atau yang lebih dikenal dengan
sebutan Khulafaur Rasyidin, Sumber pendapatan Negara islam ada banyak
akan tetapi yang utama adalah melalui zakat dimana orang yang
berkepunyaan lebih, memberikan sebagian hartanya sesuai dengan aturan
atau nishab yang berlaku untuk yang nantinya didistribusikan kepada
orang yang kurang mampu. Hal ini menunjukan jalannya suatu
perekonomian yang sehat dan teratur dimana para aghniya mencukupi
kebutuhan pokok fakir miskin yang mana hal ini mencegah terjadinya
suatu kesenjangan sosial yang tinggi diantara umat islam guna mencegah
terjadinya konflik dan hal lainnya didalam Negara Islam tersebut. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dalam menetapkan suatu hukum
terhadap persoalan ekonomi atau muamalah selalu berpegangan pada AlQuran dan Al-hadits sehingga dapat dilihat dan dirasakan pengaruhnya
sampai sekarang bahwa hukum Allah Azza Wa Jalla lebih membuat

80 | Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah

manusia mencapai falah dari pada hukum yang dibuat oleh manusia itu
sendiri.
Terbukti hingga sekarang potensi zakat sangat besar terasa bagi umat
muslim saat ini. Kemudian setelah itu potensi pajak pun tidak kalah
besarnya sampai sekarang. Pajak dizaman sekarang memakai sistemsistem yang baru yang mungkin bercampur dengan sistem ekonomi
sosialis dan kapitalis. Begitu banyak lagi hal-hal tersembunyi mengenai
pemikiran dan peradaban ekonomi islam dimasa Rasulullah dan Khulafaur
Rasyidin.
Pada kesempatan ini, penulis menceritakan bagaimana perkembangan
ekonomi pada masa kepemimpinan dinasti bani umayyah. Yang di
dalamnya membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada dua
periode kepemimpinan. Dan itu menjelaskan bagaimana sistem
pemerintahan di masing-masing khalifah. Seperti yang terjadi pada
kepemimpinan Abdul Malik dalam aspek perdagangan dan ekonomi,
Manajemen pengelolaan keuangan sangat baik, dengan meningkatkan
keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin kemakmuran rakyat.
Lahirnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi itulah yang melatar
belakangi penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam dari
berbagai sumber-sumber terpercaya dengan menggunakan metode studi
pustaka terkait tentang pemikiran ekonomi islam pada fase kekhilafahan.

B. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH ABU
BAKAR AS-SIDDIQ
Sepeninggal Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, Abu bakar
diangkat sebagai khalifah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan umat
Islam pada saat itu. Namun diawal kepemimpinannya Abu Bakar
menghadapi situasi dimana banyak orang yang kembali murtad dan
enggan membayar zakat.
Menghadapi hal ini Abu Bakar bersikap untuk memerangi mereka dan
berkata dalam percakapannya bersama Umar bin Khattab. “Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, telah wafat dan wahyu telah
berhenti. Demi Allah Azza Wa Jalla, selagi pedang masih bertahan
ditanganku saya akan perangi mereka, demi Allah saya akan perangi siapa
saja yang berusaha memisahkan antara shalat dan zakat”. (Ulum, 2017)
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dan Umar pun mengetahui bahwasannya keberanian dan keinginannya itu
sangat kuat.
Benar saja setelah itu terjadilah perang riddah dimana khalifah Abu
bakar bersama pasukan muslim memerangi sejumlah suku yang
memberontak karena tidak mau membayar zakat. Pemberontakan yang
diperangi khalifah Abu Bakar tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa
alasan yakni memecah dasar nilai islam (rukun islam), memecah dan
mengancam persatuan umat islam, dan menegaskan bahwa zakat adalah
sebagai alat alokasi yang relevan untuk penyaluran kekayaan dan
menambah pemasukan Negara.
Dimasa pemerintahannya, Abu Bakar Al-Shiddiq menetapkan
kebijakan-kebijakan diantaranya sebagai berikut :
a) Perhitungan akuntansi zakat yang akurat.
b) Menekankan untuk membayar zakat, dan memerangi mereka yang
tidak membayar zakat.
c) Menerapkan akad-akad jual beli/perdagangan yang sesuai syari‟ah.
d) Melakukan distribusi langsung terhadap zakat.
e) Mengangkat penanggung jawab baitul mal.
f) Pemisahan pendapatan personal dan khalifah.
g) Kebijakan Lahan yang berprinsip atas dasar persamaan.
h) Penyebarluasan kekuasaan ke utara Syria dan Iraq.

C. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH UMAR
BIN KHATAB
Setelah meninggalnya Abu Bakar kepemimpinan umat muslim
diteruskan oleh Umar bin Khatab. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh
para petinggi di kalangan sahabat memutuskan Umar bin Khatab sebagai
khalifah ke dua penerus Abu Bakar, dan hasil musyawarah ini menjadi
kabar gembira bagi seluruh umat muslim pada saat itu. Khalifah Khalafati
Rasulullah (pengganti Rasulullah) istilah inilah yang disematkan umat islam
kepada Umar bin Khatab. Umar juga memperkenalkan para sahabatnya
dengan istilah Amir al-Mu'minin (panglima orang beriman). (Yatim, 2000)
Ekspansi wilayah islam terus bertambah, seluruh wilayah arab sudah
hampir seluruhnya di kuasai islam, bahkan hingga ke negeri Persia dan
romawi (Suriah, Palestina dan Mesir). Dengan ekspansi ini mempengaruhi
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pada perkembangan ekonomi umat islam pada saat itu, dan ekspansi ini
terjadi pada saat kepemimpinan Umar bin Khatab selama sepuluh tahun.
Kesuksesan Umar menguasai seluruh wilayah di luar jazirah Arab
membuat Umar dijuluki dengan Santo Paulus From Islam. (Karim, 2006)
Diawal kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab membangun dan
membentuk suatu dewan ekonomi, diantara jobdesk atau pekerjaannya
antara lain:
a) Mendirikan Baitul Mal, lembaga ini didirikan pertama kali di kota
Madinah dan sebagai pusat daripada Baitul Mal itu sendiri untuk
selanjutnya dibangun cabang-cabang Baitul Mal dibeberapa ibukota
provinsi. Baitul Mal sendiri dibuat untuk menyimpan kekayaan Negara,
mengatur gaji pegawai dan dana pensiunan, membuat dinar dan
dirham, membangun dan membeli sarana prasarana kemiliteran,
membangun industri perdagangan dan pertanian, membangun jalan
dan terowongan, dan fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian dalam rangka pengelolaan Baitul Mal, khalifah Umar
mengangkat Abdullah ibn Irqam sebagai kepala bendahara Negara dan
Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakil kepala bendahara
Negara. Dan menunjuk hakim-hakim lainnya. Lalu khalifah Umar
membuat kebijakan dimana lembaga kehakiman tidak dapat ikut
mengelola Baitul Mal, lalu dilevel provinsi pejabat yang ditunjuk
mempunyai wewenang penuh dalam menjalankan tugasnya dan
bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat akan harta
umat dan tidak dapat menggantungkan dirinya kepada atasannya atau
gubernur.
Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab membentuk satuan keamanan
atau pasukan guna melindungi dan menjaga Baitul Mal dan untuk
melindungi batas-batas kota, mengelola perjalanan distribusi Baitul
Mal dan hal lainnya. Lalu dalam rangka pendistribusian Baitul Mal
khalifah Umar membentuk beberapa departemen pokok yang
diperlukan diantaranya:
1) Departemen Pelayaran Militer yang fungsinya menyalurkan
bantuan dana kepada prajurit atau orang yang terlibat dalam
peperangan.
Pemikiran Ekonomi Syariah Fase Kekhilafahan | 83

2) Departemen Eksekutif berfungsi untuk mempertanggung
jawabkan gaji yang dibayarkan kepada para hakim dan pejabat
eksekutif lainnya.
3) Departemen pendidikan dan pengembangan islam berfungsi
untuk menyalurkan dana yang ditujukan bagi penyebar agama
islam guna untuk mengembangkan agama islam seperti juru
dakwah, guru, dan beserta keluarganya
4) Departemen jaminan sosial yang berfungsi menyalurkan dana
untuk orang-orang seperti fakir miskin dan orang-orang yang
membutuhkan.
b) Membuat dewan hisbah yang fungsinya untuk mengontrol dalam hal
takaran atau timbangan dipasar, mengawasi jalannya pasar dari
kebersihan dan supply and demand, dan menjaga tata tertib dan
norma etika dalam berdagang.
c) Merevisi dan mengubah aturan yang sudah ada dizaman Rasulullah
dan Abu bakar. Semisal mengkaji ulang mengenai pembagian zakat
untuk orang yang dijinakkan hatinya, kemudian mengatur hak atas
tanah yang didapat dari berperang yang asalnya diberikan kepada
umat islam menjadi tetap hak pemilik tetapi dia berkewajiban
membayar kharaj/pajak tanah, dan lain-lain.
Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Umar mengelompokkan
penghasilan Negara kedalam 4 pokok bagian diantaranya:
a) Penghasilan atas zakat dan ushr (pajak tanah).
Penyaluran pendapatan ini dilakukan dalam tingkat daerah dan jika
terdapat penerimaan yang berlebih maka akan disimpan di Baitul Mal
pusat dan akan dibagikan kepada 8 golongan yang menjadi hak untuk
menerima zakat.
b) Penghasilan khums dan sedekah
Pendapatan ini disalurkan pada kaum fakir miskin yang sedang
mencari pendapatan dan sekaligus untuk membiayai hidup mereka
tanpa pilih-pilih antara seorang muslim atau bukan.
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c) Penghasilan kharaj, Fa’I, jizyah, serta sewa tanah
Dari hasil pendapatan ini digunakan untuk membayar dana bantuan,
dana pension, kebutuhan militer, menutupi biaya operasional
administrasi Negara, dan banyak hal lainnya.
d) Pendapatan lainnya
Hasil dari pendapatan ini digunakan untuk memelihara anak yang
terlantar, membayar para pekerja dilingkungan pemerintahan, dan
untuk dana sosial lainnya.

D. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH UTSMAN
BIN AFFAN
Setelah meninggalnya Umar bin Khatab kepemimpinan umat muslim
diteruskan oleh Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan
berdasarkan wasiat dari Umar bin Khatab yang mana sebelum wafat Umar
memerintahkan agar membentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 orang
antara lain Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin Auf, Utsman bin Affan,
Thalhah, Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Diantara 6 orang
inilah yang akan meneruskan kepemimpinan setelah khalifah Umar bin
Khatab meninggal, dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai Khalifah ke
tiga umat islam. (Isnaeni, 2017)
Singkat cerita Khalifah Umar wafat dan dilakukanlah musyawarah
diantara keenam sahabat tersebut dan akhirnya mereka bermufakat untuk
memilih Utsman bin Affan untuk menjadi Khalifah selanjutnya.
Tidak jauh berbeda dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab
namun ada beberapa kebijakan yang diefisiensikan diantaranya:
a) Revitalisasi terhadap sarana umum diantaranya pembangunan jalan
raya, dibuatnya saluran air, dibentuknya lembaga pengamanan yang
sifatnya tetap guna mengamankan jalur dari pada jalannya
perdagangan, dan sarana umum lainnya.
b) Mendirikan pelabuhan pertama milik umat islam yang berlokasi di
daerah Syria, Barca, dan Tripoli.
c) Membangun armada laut pertama umat islam yang memiliki
supremasi hukum kelautan yang terletak di daerah Mediterania.
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d) Zakat, dalam hal ini Khalifah Utsman mengelolanya dengan
memberikan kelonggaran akan taksiran dari hartanya sendiri dan
membebaskan atas zakat harta yang terpendam.
e) Tidak mengambil gaji dan cenderung untuk menyimpannya di Baitul
Mal.
f) Menambah ransum yakni pakaian dan menaikkan dana pensiunan
sebanyak 100 dirham.
g) Mendistribusikan harta kepada masyarakat yang berbeda-beda dan
tetap melanjutkan santunan dan pemberian bantuan.
Pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan
lain yang berkaitan dengan ekonomi. Subsidi bantuan dan kompensasi
berupa uang dengan jumlah yang besar kepada masyarakat, Utsman
memiliki pandangan bahwa bantuan ini diberikan tampa melihat prinsip
kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian
Utsman memberikan berbagai bantuan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam
masalah pengelolaan zakat Utsman memberikan wewenang secara penuh
terkait dengan harta yang bisa di zakatkan kepada pemilik harta tersebut.
Dengan tujuan untuk memastikan zakat dari berbagai masalah dalam
pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas dari elemen zakat. Utsman juga
mengeluarkan sebuah kebijakan terkait zakat bahwa harta bisa di zakatkan
tidak di hitung dengan hutang yang dimiliki oleh pembayar zakat. Utsman
pun menghapus kewajiban zakat dari orang yang sudah tidak bekerja atau
pensiun. (Karim, 2002)
Terdapat beberapa perbedaan terkait dengan kebijakan fiskal yang
dikeluarkan oleh Utsman dengan khalifah yang sebelumnya. Dalam
kebijakan mekanisme pasar Utsman terus menjaga harga pasar agar tetap
stabil dan informasinya akan terus dijaga dengan hasil yang akurat,
sedangkan dalam kepemimpinan sebelumnya khalifah memiliki
kewenangan dalam mengatur harga di pasar. Utsman lebih memilih
mendiskusikan tingkat harga pasar dengan seluruh umat islam pada setiap
selesai shalat berjamaah. (Karim, 2002)
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E. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH ALI BIN
ABU THALIB
Saat Utsman bin Affan meninggal dunia karena terbunuh, Ali bin Abi
Thalib meneruskan kepemimpinan umat islam sebagai khalifah. Ali
memiliki gelar karramahu wajhah. Dia menikahi putri Nabi Fatimah alZahra dan dikaruniai dua putra, Hasan dan Husain. Sering terjadi konflik
antar kelompok di masa kepemimpinan Ali sehingga bisa disebut masa
kepemimpinan Ali merupakan masa tersulit dalam sejarah Khulafaur
rasyidin (Sudarsono, 2002) Saat itu juga ada permintaan teman-teman
untuk mengusut siapa sebenarnya yang membunuh Utsman bin Affan.
Khalifah Ali merupakan sosok pemimpin yang memiliki sifat sederhana,
ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima Baitul Mal
(perbendaharaan negara), bahkan setelah yang lain ia memberikan 5.000
dirham setiap tahun. Ali sangatlah teliti dalam mengelola keuangan negara.
Dalam sejarah ali mendapatkan saudaranya Aqil memohon pinjaman
kepada Ali dan bisa untuk menggunakan uang negara untuk
meminjamkannya, namun ali menolak karena itu sama saja dengan
mencuri uang milik umat. (Sudarsono, 2002)
Diantara kebijakan ekonomi pemerintahnya, ia mengenakan pajak
sebesar 4.000 dirham kepada pemilik hutan dan mengizinkan gubernur
Kufah, Ibnu Abbas, untuk mengumpulkan zakat sayuran segar untuk
digunakan sebagai bumbu. Ali Pada masa kepemimpinannya memiliki
prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Sistem
pengiriman mingguan pertama kali dikonfirmasi pada hari Kamis, hari
pengiriman atau pembayaran. Semua perhitungan selesai hari itu, dan
edisi baru dimulai pada hari Sabtu. Cara ini mungkin merupakan solusi
hukum terbaik dan kontribusi sebuah negara dalam masa transisi. (Karim,
2006)
Kebijakan ekonomi yang sangat mencolok pada masa Ali bin Abu
Thalib, diantaranya:
a) Mengutamakan penyaluran harta Negara di Baitul Mal untuk
kepentingan masyarakat dan memegang prinsip pemerataan ekonomi
umat.
b) Menerapkan zakat atau ushr atas hasil bertani atau berkebun.
c) Menggaji pegawai pada tiap pekan.
Pemikiran Ekonomi Syariah Fase Kekhilafahan | 87

d) Mengawasi jalannya supply and demand dipasar dan menindak pelaku
pasar yang melakukan perilaku seperti menimbun barang, berperilaku
licik, dan bertransaksi di pasar gelap.
e) Mengatur mengenai kerusakan yang dilakukan pegawai apabila
merusak barang dagangan.
Selama pemerintahan Ali, ada beberapa kesamaan dalam hal
kebijakan ekonomi. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih sama
dengan pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Peningkatan
pengeluaran angkatan laut pada masa pemerintahan Khalifah Utsman
menghilang karena Palestina dan Mesir berada di bawah kekuasaan
Muawiyah di pantai Suriah. Namun, dengan patroli dan patroli malam
yang dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk
pasukan polisi yang terorganisir secara resmi yang disebut syurthah dan
memberi pemimpinnya gelar ahibü'l-sultah. (Karim, 2006)

F. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH BANI
UMAYYAH
a) Khalifah Muawiyyah bin Abi Sofyan
Selama masa jabatannya, Khalifah Muawiyyah bin Abi Sofyan memiliki
bengkel yang dilengkapi dengan berbagai peralatan yang dibangun,
memenuhi perintah tentara, mencetak uang dan mengembangkan
jabatan hakim sebagai posisi profesional. Selain itu, Khalifah
Muawiyyah bin Abi Sofyan menerapkan kebijakan seperti gaji tetap
untuk tentara, penciptaan tentara yang profesional dan
pengembangan birokrasi seperti fungsi pemungutan pajak dan
administrasi politik.
b) Khalifah Abdul Malik bin Marwan
Pertimbangan serius tentang penguasaan dan pengaturan uang dalam
masyarakat Islam muncul pada masa pemerintahan Khalifah Abdul
Malik bin Marwan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan orang
Romawi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, untuk menghapus frasa
Bismillahirrohmaanirrohiim dari mata uang yang berlaku untuk
kekhalifahannya. Saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari
Mesir. Namun, permintaan itu ditolak. Bahkan, Khalifah Abdul Malik
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bin Marwan mencetak mata uang Islam dan masih terus
menggunakan prasasti Bismillahirrohmanirrohim pada 74H (659M)
dan menyebarkan tanah Islam dan melarang pencetakan koin lainnya.
Juga dikenakan sanksi ta'zir bagi mereka yang mencetak uang di luar
percetakan negara. Ia juga melakukan berbagai pembenahan dalam
ketatanegaraan dan memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa
resmi ketatanegaraan Islam.
c) Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Selama masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdulaziz
mengutamakan pembangunan internal. Khalifah Umar bin Abdulaziz
harus melindungi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara
keseluruhan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dia
mengurangi beban pajak pada orang Kristen, menghapus pajak pada
Muslim, memperbaiki ukuran dan tarif, menghapus pajak cukai dan
kerja paksa, meningkatkan lahan pertanian, menggali sumur,
membangun jalan, menyediakan tempat berlindung bagi para
pelancong, dan memberikan dukungan keuangan untuk wisatawan
miskin. Berbagai kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan taraf
hidup masyarakat secara keseluruhan sehingga tidak ada yang mau
menerima zakat. (Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah
Bani Umayyah Dan , 2020) Keinginan untuk mewujudkan negara yang
adil dan makmur diwujudkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz
dengan beberapa strategi politik baru, antara lain: (Konsep Welfare
State Pada Kebijakan Pada Kebijakan, 2019)
1) Kekayaan negara di distribusikan secara adil dan merata.
2) Dalam hal pertanian dan tanah diberikan kebijakan baru.
3) Terdapat kebijakan baru terkait tentang penerimaan negara.
4) Zakat
5) Jizyah
6) Kharaj
7) Urs’
8) Al-Khums dari Ghanimah dan Fa’i.
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G. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH BANI
ABBASYIAH
a. Abu Ja’far Al-Manshur
Kekhilafahan Bani Abbasiah masih mengalami ketidak seimbangan
ekonomi, lemahnya pondasi kekhalifahan, banyaknya pemberontakan,
namun setelah ia memimpin khilafah selama kurang lebih 22 tahun,
beliau wafat dengan mewariskan Khilafah Abbasiah dalam keadaan
mapan ekonomi, maju, kaya akan pengetahuan, memiliki peradaban
yang megah, bahkan mencuri perhatian dunia akan kebesarannya.
Dan ada pula keberhasilan yang diraih oleh Abu Ja’far Al-Manshur
yaitu:
1) Pembangunan Kota Baghdad
2) Majunya Ekonomi Negara
3) Mendirikan Pusat Kajian Ilmu Pengetahuan.
b. Harun Ar-Rasyid
Pada masa Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai Khalifah, Bani Abbasiah
mencapai era keemasannya berkat kepiawaiannya dalam memerintah
serta memimpin negara. Berikut keberhasilan yang diraih oleh Harun
ar-Rasyid, yaitu: (Ulwan)
1) Memperindah kota Baghdad,
2) Mendirikan Rumah Sakit,
3) Mendirikan Khazanat Al-Hikmah.
Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari
sektor-sektor yang beragam, yaitu :
1) Perdagangan dan industri,
2) Pertanian dan perkebunan,
3) Perkembangan ilmu pertanian,
4) Pendapatan negara,
5) Sistem Moneter.
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H. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHALIFAH TURKI
UTSMANI
Turki Utsmaniyah lebih memperhatikan memajukan domain politik
dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan
berkontribusi pada perkembangan Islam di Kekaisaran Ottoman. Ada
perang yang sedang berlangsung dengan Turki Utsmani, sebagai
ekspander serangan (untuk memperluas wilayah kekuasaan), pembela
(mempertahankan diri dari serangan eksternal) dan mengecilkan hati
(untuk memadamkan pemberontakan internal). Perang-perang ini
menguras sumber keuangan Turki Utsmaniyah.
Konsekuensi logis dari perang yang berlarut-larut ini adalah
melemahnya simpul-simpul kekuatan militer kerajaan, administrasi dan
lainnya. Perang juga berperan dalam penurunan ekonomi Utsmaniyah,
karena pendapatan pemerintah turun tajam sementara pengeluaran
pemerintah untuk biaya perang meningkat. (Syalabi, 1977)
Perang yang tidak berkesudahan serta runtuhnya perekonomian
negara telah mengakibatkan terabaikannya kesejahteraan masyarakat.
Turki Usmani tidak mempertimbangkan model pembangunan dan
rehabilitasi jalan, rumah sakit, sekolah dan infrastruktur ekonomi, apalagi
hilangnya harapan para petani, seperti pembangunan sektor pertanian,
irigasi atau pemeliharaan bendungan. dari hidup. Kondisi tersebut
berdampak pada berbagai sektor. (Syalabi, 1977)

I. PENUTUP
Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat adil yang
memperhatikan segala aspek yang menyangkut kebutuhan akan
kehidupan dunia dan tentunya kehidupan akhirat pula guna mencapai
falah. Pemikiran-pemikiran ekonomi islam yang lahir dimasa kekhilafahan
banyak memberikan warna bagi keberlangsungan hidup manusia pada
masa yang akan datang khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, telah mewariskan kepada
penerusnya sebuah pedoman penting yaitu Al-Quran dan As-Sunnah
dimana segala kebijakan yang diambil ditimang dan diputuskan
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits tersebut.
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Sepeninggal Nabi, Abu Bakar melanjutkan praktik ekonomi Islam,
dengan fokus pada pengelolaan zakat. Mengambil tindakan tegas dan
memerangi suku-suku yang menolak memberi sedekah. Pada masa Umar,
praktik ekonomi Islam semakin meluas dan berkembang seiring dengan
ditaklukkannya Roma Timur (Suriah, Palestina, dan Mesir) dan negaranegara di sekitar Jazirah Arab, termasuk Irak, dan seluruh Iran. Pusat
perbelanjaan dan biaya pengelolaan tanah (Kharaj) disita dari negaranegara yang diduduki. Utsman mengadopsi kebijakan tidak menerima gaji
dari kantornya selama waktunya. Sebaliknya, ia meringankan beban
negara pada hal-hal serius, bahkan menginvestasikan uangnya di kas
negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak bagi pemilik hutan adalah
4.000 dirham, dan Gubernur Kufah mengizinkan Ibnu Abbas memungut
zakat sayuran segar untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Ali
sekaligus sebagai pemerintahannya memiliki prinsip membagikan uang
rakyat sesuai dengan kemampuannya.
Masa kekhalifahan Umayyah hanya 90 tahun, dimulai dari masa
pemerintahan Muawiyah bin Abu Sofyan. Pemikiran Ekonomi Islam Bani
Umayyah Pada masa Bani Umayyah, seiring dengan bertambahnya jarak
antara kehidupan nabi dan pemerintahan nabi, banyak kebijakan ekonomi
yang dibentuk berdasarkan ijtihad para penguasa dan ulama. Kekuasaan
kekhalifahan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, sebagaimana dicatat,
melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Pemerintahannya panjang. Pada
masa dinasti Abbasiyah, dimana model manajemen diterapkan, bervariasi
sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya.
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KONSEP HARGA YANG ADIL DAN REGULASI
HARGA SERTA MEKANISME PASAR
PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
A. PENDAHULUAN
Pada bab ketujuh ini, akan diperlihatkan kegiatan ekonomi pada masa
Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah membahas terkait harga yang
adil, regulasi harga serta mekanisme pasar. Harga yang adil (tsaman almitsl) adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat
diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang
dijual itu ataupun barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan
prinsip la dharar yakni tidak merugikan orang lain. Sedangkan Kompensasi
yang adil (iwad al-mitsl) diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa
ada tambahan atau pengurangan. Dalam regulasi harga, Ibnu Taimiyah
membagi dua tipe penetapan harga, pertama tidak adil dan tidak sah
(cacat hukum), kedua adil dan sah. Sedangkan dalam hal mekanisme pasar,
Ibnu Taimiyah berpandangan jika kekuatan pasar kompetitif bekerja
dengan baik dan bebas maka kebijakan penetapan harga oleh pemerintah
adalah suatu hal yang tidak disukai (dilarang), namun jika terjadi monopoli
dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar, salah satu cara yang efektif
adalah penetapan harga oleh pemerintah. Oleh karena peran pemerintah
sangat diperlukan saat terjadinya pasar tidak sempurna, maka pemerintah

memerlukan institusi hisbah untuk mengontrol praktik perdagangan dan
ekonomi dalam menjalakan amar ma’ruf nahyi munkar.
Dinasti Abbasiyah menyerahkan diri pada tentara mongol dan tartar.
Tepatnya pada pertengahan abad ke 13 M. Bagdad sebagai ibu kota
Dinasti Abbasiyah dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. 59
Kehancuran Bagdad inilah awal babak baru dalam sejarah islam, yang
disebut juga dengan masa pertengahan. Adapun masa kemunduran
dinasti Abbasiyah sejak periode kedua. Dalam sejarah kekuasaan Dinasti
Abbasiyah jika Khalifah kuat, maka para menteri cenderung berperan
sebagai kepada pegawai sipil, tapi jika khalifah lemah maka mereka akan
berkuasa mengatur roda pemerintahan. Disamping kelemahan khalifah,
banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyyah menjadi
mundur, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Jika dalam bidang politik dunia islam mengalami keterpurukan namun
lain halnya dalam bidang intelektual dimana masih menunjukkan
pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini ditandai dengan tetap
munculnya ulama-ulama besar serta karya monumentalnya. Seperti Ibnu
Taimiyah sebagai ulama besar lahir dan tumbuh serta berkarya pada masa
ini.60
Pada masa ini juga terdapat dinamika masalah ekonomi yang sangat
pesat. Oleh karena itu dalam karya Ibnu Taimiyah terdapat pemikiran
tentang ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi pada masa
sekarang ini, maka manusia hendaknya mengetahui bagaimana norma
yang harus ditaati agar sesuai syariat islam. Seperti dalam konteks usaha
menerapkan dan mengembangkan ekonomi Islam, kita dapat mencoba
atau melihat sebuah konsep pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu,
sebagai inspirasi dan petunjuk. Salah satunya kita dapat mengambil
konsep dari pemikiran ekonomi ibnu taimiyah terkait harga yang adil,
regulasi harga, mekanisme pasar, peran pemerintah dalam melakukan
kebijakan ekonomi.
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Jogja Bangkit Publisher, 2010), hlm.11.
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Yadi Janwari, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Rosda, 2016),
hlm.208.
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B. RIWAYAT HIDUP IBNU TAIMIYAH
Ibnu Taimiyah bernama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abdul Halim
lahir di kota Harran, pada hari Senin 22 Januari 1263 M (10 Rabbiul Awwal
661 H).61 Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.
Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan
penulis sejumlah buku.62 beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fiqih,
matematika dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau
terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang
handal.
Pada masa mudanya ia mengungsi karena perbuatan suku Mongol,
dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu
ia berusia sekitar enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya
meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Guru
Besar Hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun.63
Masa dilahirkannya ibn Taimiyah merupakan masa yang penuh
dengan gejolak politik, yaitu menjelang abad ke-7 H, awal abad ke 8 H,
dunia Islam dihadapkan pada situasi kemerosotan dan kemunduran. Kaum
muslim terpecah-pecah ke dalam berbagai negara kecil. Raja-raja tersebut
saling memandang raja lainnya lebih sebagai musuh daripada sebagai
saudara seiman. Situasi yang demikian semakin diperparah lagi oleh
adanya serbuan pasukan Mongol yang menyapu dunia Islam, mulai dari
India sampai ke Mesir. Mereka merampok dan membunuh serta
menghancurkannya. Bagdad sebagai pusat peradaban Arab pada waktu
itu bahkan penduduknya banyak disembelih.
Untuk menyelamatkan diri, keluarga Ibn Taimiyyah mengungsi dari
tempat kelahirannya ke Damaskus pada tahun 1270 M ketika usia Ibn
Taimiyyah 7 tahun. Selanjutnya, keluarga Ibn Taimiyyah menetap di kota
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Siria itu.64 Selain serangan bangsa Tartar dari timur itu, dari barat juga
umat islam harus menghadapi serangan tentara Salib, Dengan demikian, di
mana-mana terjadi kekacauan, kerusakan budi dan moral. Seorang
pegawai pemerintahan sering diangkat dan diberhentikan hingga berkalikali selama hidupnya, meskipun ia memiliki kemampuan dan
kompetensi.65
Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya
tulisnya, seperti Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah
fi Ishlah Ar-Ra’i wa Ar-Ra’iyah, serta Al-Hasbah fi Al-Islam. Pemikiran
ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah Makro Ekonomi, seperti harga
yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.66
Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan
dikebumikan di pemakaman kaum sufi.67

C. KONDISI EKONOMI PADA MASA IBNU TAIMIYAH
Orang-orang Mamluk mengetahui bahwa stabilitas dan kesuksesan
pemerintahannya sangat tergantung pada kekuatan ekonomi. Oleh karena
itu mereka berusaha menggali sumber-sumber kesejahteraan,
mengembangkan pertanian, perdagangan dan industri. Sektor pertanian
memperoleh prioritas pertama masa itu sebagai sumber utama
kesejahteraan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu
sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Sejumlah lahan tanah
pada masa Dinasti Mamluk didistribusikan kepada para Amir sebagai
bentuk iqta (pengganti gaji atau tanah ganjaran) sebagai bentuk hadiah
dari pemerintah.68
Masa Dinasti Mamluk berkembang berbagai macam jenis industri di
Mesir dan Suriah, seperti: industri tekstil, logam, pembangunan kapal,
pertukangan. Para sultan memberi kemudahan untuk perkembangan
64
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perdagangan domestik. Di setiap kota Mesir dan Suriah memiliki sejumlah
pasar. Sedangkan untuk mengembangkan perdagangan luar negeri, para
sultan Mamluk membuat perjanjian persahabatan dengan negara-negara
Eropa dengan mengembangkan hubungan kerja sama. Untuk
pengembangan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran
sangat penting. Tugas utamanya melakukan pengawasan umum,
khususnya kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan timbangan,
ukuran, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar
harga selalu konstan.69
Sistem mata uang semasa Dinasti Mamluk menggunakan tiga jenis
mata uang, yaitu uang dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga).
Uang dinar sangat langka, yang banyak digunakan adalah uang logam dari
tembaga. Sirkulasi uang dirham selalu berfluktuasi, kadang langka di
pasaran. Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang
tidak stabil. Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan
peningkatan proporsi dirham, menghilangkan kepercayaan terhadap mata
uang, membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya situasi
inflatoar yang terus memburuk.70
Secara umum, Sultan-sultan Mamluk mengenakan pajak atas hasil
pertanian, yang terbagi menjadi dua kategori: 1) pajak atas penggarapan
tanah, 2) pajak atas kebun buah-buahan. 71 Pajak dipungut oleh para
muqta‟. Terkadang para pejabat kesultanan diberi tanggungjawab untuk
memungut pajak. Sistem pemungutan lainnya dalam daman, di mana
damin (penjamin) membayar sejumlah uang jaminan, tak peduli apakah
hasil yang diperoleh dari penduduk nanti meningkat atau menurun.
Ada sejumlah diwan (departemen) yang menangani berbagai
pungutan pajak dan keuangan. Misalnya: diwan al-rawatib, diwan al-sa‟id,
diwan al-jawali wal-mawarith al-hasriyah, diwan al-kharaj, diwan al-hilali.
Sebagai pusat koordinator dari diwan-diwan tadi adalah Baitul Mal. Ada
istilah lain, misalnya diwan al-nazar atau diwan nazar al-dawamin, yang
secara bergantian merupakan bentuk lain dari Baitul Mal yang merupakan
69
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menteri keuangan. Seluruh rekening pendapatan dan pembelanjaan
pemerintah diatur oleh departemen ini. Pendapatan dari kharaj
diprioritaskan untuk pengeluaran militer, membiayai keluarga kerajaan,
pemerintahan raja, para menteri, gubernur, wazir, hakim, pengawas
diwan, akuntan, para penulis, penyediaan pelayanan umum seperti: dam,
kanal, sekolah dan rumah sakit menjadi tanggungjawab pemimpin
departemen anggaran pembelanjaan umum.72
Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang masalah ekonomi sangat jelas.
Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas
dilarang oleh syari‟at. Dalam batasan larangan syariat itu, semua orang
mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas
melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai
masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti
doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan.
Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, Keadilan berkait dengan
tauhid dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan. Inilah yang
memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi, yang merupakan dasar
dan fondasi dari ketidakadilan.

D. PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMINYAH
a. Konsep Harga yang Adil
Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang
masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (iwad al-mitsl) diukur
dan ditaksir oleh hal- hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs
al-adl); 2) harga yang setara (tsaman al-mitsl).
Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (iwad al-mitsl)
dan harga yang adil (tsaman al-mitsl) tidaklah sama. Kompensasi yang adil
adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari
sebuah benda menurut adat kebiasaan. Hal ini berarti kompensasi yang
setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan
dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk
membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan
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barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai
kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.73
Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga,
yaitu: a) Harga yang tak adil b) harga yang adil.12 Harga yang setara itu
sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling
mengganti.74
Harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual
barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan
barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan
waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah
berhubungan dengan prinsip la dharar yakni tidak melukai dan merugikan
orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak
kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku
(sir), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum
diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang
sama pada waktu dan tempat yang khusus.75 Atau harga yang setara itu
sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh
kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan
permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di
pasar, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (alwajah al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil,
kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan
barang (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau
meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua
karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual
barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah
(ikhrah bi ghoiri haqq).76
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Dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara”, Ibnu Taimiyah
berkata:
“Yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam
penggunaan secara umum (‘urf). Itu juga berkait dengan nilai dasar
(rate/si’r)dan kebiasaan”. Lebih dari itu ia menambahkan: “evaluasi yang
benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran
dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuvalen)”. Inilah
benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya. 77
Permasalahan kompensasi yang adil, muncul ketika membongkar
masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan
barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus
berikut:78
1) Ketika seseorang bertanggung jawab terhadap luka atau rusaknya
orang lain, terhadap hak milik (amwal), keperawanan dan keuntungan
(manafi)
2) Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang
atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah
satu bagian dari anggota tubuhnya
3) Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah
ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam
kehidupan maupun hak milik.
Jadi yang melatarbelakangi adanya konsep kompensasi yang adil
tersebut disebabkan oleh adanya praktek ketidakadilan yang terjadi pada
masa itu, dimana kesetaraan terhadap ganti rugi tidak diberlakukan
sebagaimana mestinya, maka dengan melihat kondisi tersebut, Ibnu
Taimiyah memberikan perbedaan yang signifikan antara kompensasi yang
adil dengan harga yang adil. Dan agaknya, konsep kompensasi yang adil ini
merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat dan para hakim dalam
melaksanakan tugasnya di pengadilan.
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al Islam, (Riyadh: Matabi’ al Riyadh,
1963), Vol. 8 hlm.521.
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hal. 233.
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Ibu Taimiyah membedakan antara soal legal-etik dengan aspek
ekonomi dari harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang
setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika
meninjau dari aspek ekonomi. Sebuah konsep yang dilatar belakangi oleh
hukum dan moral, maka Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep
kompensasi yang setara berdasarkan aturan moral yang sangat tinggi.79
Kompensasi yang adil muncul dari adat kebiasaan dalam hal menilai
harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil timbul karena adanya
aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Adapun
persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus
didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak
dengan tidak adanya unsur merugikan pihak lain.
Selain harga yang adil, Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak
memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (al-ribh al-ma’ruf)
tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. 80
Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum
diperoleh dari berbagai macam perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia
tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat
eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada
kondisi pasar yang ada.81
Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk
menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya, dibolehkan
melakukan itu tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang
membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang
kebiasaannya (al-ribh al-mu’tad) dan sebaiknya tidak meningkatkan
harganya bagi orang yang sangat membutuh kan.

Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al Islam, (Riyadh: Matabi’ al Riyadh,
1963), Vol. 8 hlm.521.
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b. Regulasi Harga
Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang
dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara
kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan
pokoknya.82
Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu:
1) Tidak adil dan tidak sah (cacat hukum) adalah memaksa penduduk
menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk
menjual, selain itu juga penetapan harga yang dilakukan pada saat
kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni
kelangkaan supply atau kenaikan demand (peningkatan jumlah
penduduk).83
2) Adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa seseorang menjual
barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat
membutuhkannya.84
Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa
ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli
terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh
pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan
bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus
terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.85
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Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, 86 Ibnu Taimiyah
merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam
kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik
akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh
dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah,
pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.87
Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah monopoli
terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam
kasus ini penguasa harus menetapkan harga (qimah al mitsl) terhadap
transaksi antara penjual dan pembeli. Seorang monopolis jangan dibiarkan
secara bebas untuk menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga
semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.88
Walaupun menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah
mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari pelaku monopoli,
karena jika hal ini dilarang, masyarakat akan bertambah menderita. Salah
satu cara yang efektif menurut Ibnu Taimiyah adalah penetapan harga
oleh pemerintah.89
Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan
pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif,
dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taimiyah
merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan
menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang
normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual
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Pasar yang tidak sempurna adalah suatu kondisi perputaran persediaan dan
kebutuhan yang tidak seimbang. Ketidak seimbangan tersebut bisa jadi
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diharuskan untuk menjualnya pada tingkat ekuivalen. Secara kebetulan,
konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil. Lebih jauh,
bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan
makanan dan kebutuhan pokok lainya), maka pemerintah harus turun
tangan melarang kekuatan monopoli.90
Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus
dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan.
Tentang ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan
pendahulunya, Ibnu Habib, bahwa pemerintah harus menyelenggarakan
musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga
diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah
melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli,
pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang
didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi
keseluruhannya harus sepakat dengan hal itu.91
Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan:
“Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para
tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (wujuh ahl suq).
Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah
tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah
melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli
mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga
yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka
menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan
dan izin mereka”.92
Jadi jelas, bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan
keadaan pasar, bagaimana sikap pemerintah dalam mengawasi harga yang
beredar dipasaran, penyelidikan, maupun menetapkan harga. Dalam
kondisi ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah dianjurkan untuk
90
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mengadakan pengawasan terhadap harga yang beredar. Namun syarat
dan ketentuan juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa dalam
mengadakan pengawasan, penyelidikan, maupun penetapan harga, harus
dilakukan dengan musyawarah, dan seluruh oknum yang terkait harus
menyepakati dari hasil musyawarah tersebut.
Dalam kitabnya al-hisbah, penetapan harga diperlukan untuk
mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada
kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.
Oleh karena itu, regulasi harga (fixed price policy) sangat mempermudah
usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya
dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh
pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.93
c. Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan
kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan
(demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga
seimbang).94 Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas,
dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan
permintaan. Ia mengatakan;
“naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (zulm)
yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya
kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang
yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat,
sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan
sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang
meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan
kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja
berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau
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sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang
menciptakan kemauan pada hati manusia”.95
Dari pernyataan diatas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi
disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zulm para penjual.
Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya
ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan
dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga
disebabkan oleh kekuatan pasar. Tampaknya ada kebiasaan yang terjadi di
zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau
malpraktek dari para penjual, sehingga kata yang digunakan adalah zulm,
yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan.
Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi
lokal dan import barang-barang yang diminta (ma yukhlaq aw yujlab min
dzalik al-mal al-matlub). Untuk menggambarkan permintaan terhadap
barang tertentu, ia menggunakan istilah raghbah fi al-syai yang berarti
hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu
faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan
yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply
digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan
barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan
impor.96
Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal
sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni
ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan
penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan
pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang
sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan
permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu
pula sebaliknya.97 Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak
selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al Islam, (Riyadh: Matabi’ al Riyadh,
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persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah
berkata:
Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang
dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan hargaharga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah
barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah alkhalq), hal ini disebabkan oleh Allah Azza Wa Jalla,”.98
Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menggambarkan
perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah
jatuhnya penawaran. Sedangkan meningkatnya penduduk akan
menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa
dikatakan sebagai naiknya
permintaan. Naiknya
harga
karena
jatuhnya supply atau naiknya permintaan, dalam kasus itu
dikarakteristikkan karena Allah Azza Wa Jalla,, mengindikasikan bahwa
mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah. Konsep Islam
menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas.
Dengan ini bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, tetapi
kebebasan yang di bungkus oleh frame aturan syariah.99
Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa
faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya. Berikut
faktor-faktor tersebut.100
1) Keinginan atau selera masyarakat (Raghbah) terhadap jenis barang
berbeda
2) Jumlah para peminat (tullab) terhadap suatu barang
Jika peminat terhadap suatu barang banyak maka harga naik. Dalam
hal ini disamakan dengan jumlah penduduk, semakin banyak jumlah
penduduk maka semakin banyak jumlah para peminat atas suatu
barang
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3) Kualitas pembeli (al-Mua’wid)
Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin tinggi kualitas
masyarakat dalam membeli suatu barang
4) Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang
Jika kebutuhan terhadap barang itu tinggi maka permintaan terhadap
barang tersebut juga tinggi
5) Cara pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun angsuran
Jika pembayaran secara tunai maka permintaan menjadi tinggi
sedangkan jika pembayaran secara angsuran maka permintaan
menjadi rendah
6) Besarnya biaya transaksi jika biaya transaksi dari suatu barang rendah
maka permintaan akan tinggi
Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah
menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan
untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi
akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak
memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat
kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda.
Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang
menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang
(secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih
nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak
nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadangkadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang
mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus
yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.
Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan
suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa,
sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan
biaya apapun. 101 Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat
memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di
desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat
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diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa
tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak
membutuhkan biaya-biaya tambahan ini. 102
d. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi
Ibnu taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan
bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia
memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan
negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada
karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan; “Tujuan terbesar
dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan
mencegah mereka berbuat munkar”. 103
Amar ma’ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat
komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan
praktik-praktik sosial dan ekonomi yang buruk. Menurut Ibnu Taimiyah
negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk
mendapatkan manfaat yang lebih besar seperti: 1) menghapuskan
kemiskinan 2) pengawasan mekanisme pasar, 3) mengontrol ekspansi
mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan 4)
perencanaan ekonomi.104
Sama halnya dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa kebijakan
pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berhak menetapkan harga
demi keseimbangan harga pasar. Tujuan yang lebih jelas sebagaimana
dikatakan Ibnu Taimiyah agar tidak terjadinya monopoli dari pihak
tertentu dalam penetapan harga, sehingga masyarakat kecil dapat
melakukan kegiatan mikro ekonominya dengan lancar.
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Peran negara dalam bidang ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, yaitu:
1) Pemberantasan Kemiskinan
Menurut Ibnu Taimiyah negara memiliki kewajiban untuk
mensejahterakan rakyatnya. Kekuasaan sebagai amanah menghendaki
keharusan untuk mengelola kekayaan negara secara proporsional dan
bertanggungjawab untuk kemaslahatan rakyat yang sebenar-benarnya.105
Negara bertugas dalam menciptakan kesejahteraan dan menghindari diri
dari kemiskinan. Oleh karena itu rakyat miskin memiliki hak atas kekayaan
yang diperoleh dan dimiliki oleh negara. pendapatan negara harus
dialokasikan untuk menciptakan kesejahteraan dan memberantas
kemiskinan. Rakyat yang lemah wajib dibantu oleh negara. peran negara
dalam bidang ekonomi bukan hanya memenuhi standar kebutuhan
minimal rakyat melainkan standar hidup yang layak dan juga membantu
rakyat untuk menjadi mandiri. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Ibnu
Taimiyah adalah pengembangan institusi zakat, kafarat atau denda,
shadaqah dan hibah oleh pemerintah.106
Menurut Ibnu Taimiyah negara dituntut untuk bisa membedakan
antara layak dan tidak layak dan adil dalam distribusi mata pencaharian
dan jabatan publik. redistribusi pendapatan antara kaya dan miskin demi
keadilan dan tingkat pemerataan adalah tanggung jawab khusus negara.
negara bertugas untuk mengumpulkan uang dan menggunakannya secara
adil dan tepat sasaran.
2) Regulasi Pasar
Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa negara berhak melakukan
intervensi di pasar, jika pasar berjalan tidak normal. Contoh harga di pasar
menjadi tinggi akibat disengaja oleh pihak tertentu sehingga menyulitkan
kehidupan konsumen. Dalam kondisi seperti ini negara berhak untuk
intervensi. Namun, menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh negara
tetap harus melalui musyawarah dengan perwakilan dari konsumen dan
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produsen, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan terhindar dari
ekses negatif dari penetapan harga tersebut.107
Selain penetapan harga, negara juga perlu menetapkan Standar upah.
Hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya konflik antara majikan dan
karyawannya. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa tenaga kerja bagian
dari produk jasa yang akan mempengaruhi harga pasar. Oleh karena itu
perlakuan terhadap penetapan upah dapat dianalogikan pula pada
penetapan harga. Dalam hal ini menjadi harga tenaga kerja (ta’sir fi alamal). Menurut Ibnu Taimiyah sebenarnya penetapan upah itu harus
diserahkan pada kekuatan pasar. Hal ini bisa terjadi jika penetapan upah
di pasar terjadi tidak normal.
3) Kebijakan Moneter
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk
mengendalikan ekspansi mata uang dan mengevaluasi penurunan nilai
mata uang. Sebab jika dalam suatu negara telah terjadi ekspansi mata
uang maka dampaknya adalah terjadinya inflasi dan menurunkan trust
terhadap mata uang. Oleh karena itu pengendalian terhadap sirkulasi
mata uang terutama mata uang yang berasal dari luar negeri menjadi
tugas negara dalam konteks kebijakan moneter.
Selain itu juga kewajiban negara terkait dengan kebijakan moneter
adalah mengendalikan mata uang agar tidak dijadikan sebagai komoditas.
Jika uang dijadikan komoditas maka akan terjadinya ketidakstabilan
moneter yang memungkinkan terjadinya krisis moneter. Stabilitas nilai
mata uang sangat penting karena mata uang merupakan ukuran nilai dan
alat tukar.108
4) Perencanaan Perekonomian
Menurut Ibnu Taimiyah bahwa perencanaan dan pembangunan
ekonomi merupakan prasyarat bagi sebuah negara yang stabil.
Perencanaan pembangunan ekonomi ini sangat penting agar
pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara sistematis dan
terstruktur, sehingga hasil pembangunan dapat menyentuh semua
107
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kebutuhan masyarakat. Sebagian besar dari pendapatan negara harus
dibelanjakan untuk pembangunan kanal, jembatan, jalan dan sebagainya.
Hal yang menarik dari gagasan Ibnu Taimiyah adalah perencanaan
pembangunan ekonomi adalah pemikiran dalam pembangunan bidang
pendidikan. Peningkatan kualitas SDM merupakan tanggung jawab negara.
oleh karena itu negara harus mengatur untuk pendidikan dan pelatihan
generasi mudanya dalam mempersiapkan orang-orang dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menurut Ibnu Taimiyah bahwa
pendidikan dan pelatihan perlu diberikan pada calon pejabat negara
sehingga mereka memiliki kualifikasi penting yang dibutuhkan untuk
kinerja urusan negara dan lainnya.109
e. Institusi Hisbah
Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah dalam menjalankan peranannya,
diperlukannya institusi hisbah agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik.
Institusi hisbah merupakan wakil negara yang berwenang dalam
menjalankan amar ma’ruf nahyi munkar selain dari wewenang peradilan,
pejabat administrasi, dan yang sejenisnya. Institusi hisbah juga merupakan
wakil negara yang berwenang untuk mengontrol praktik perdagangan dan
ekonomi. Orang yang diberi wewenang menjalakan amar ma’ruf nahyi
munkar tidak termasuk peradilan, pejabat administrasi dan sejenisnya
disebut mustashib.110
Adapun tugas dan fungsi dari institusi hisbah, adalah sebagai
berikut:111
1) Persediaan dan pengadaan kebutuhan
Mustashib bertugas memeriksa ketersediaan barang yang merupakan
kebutuhan pokok. Selain itu juga mustashib memeriksa ketersediaan
jasa seperti jasa konstruksi, budi daya, dan pembuatan kain.
2) Pengawasan industri
Mustashib bertugas mengawasi standar produk industri. Selain itu
juga mustashib berwenang memberlakukan larangan pada industri

Ibnu Taimiyah, al Hisbah fi al Islam (Kairo: Dar al Sha’b, 1976), hlm.223-224.
Ibnu Taimiyah, al Hisbah fi al Islam, hlm.16.
111
Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam, hlm.224-225.
109

110

112 | Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah

yang berbahaya bagi masyarakat, dan berwenang dalam
menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan karyawan.
3) Pengawasan pelayanan
Mustashib bertugas memeriksa apakah pemberi produk jasa layanan
melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Seperti profesi
dokter, ahli bedah, farmasi, guru, penggiling dan penginapan
merupakan objek yang harus diawasi oleh mustashib.
4) Pengawasan perdagangan
Mustashib bertugas mengawasi pasar pada umumnya dan praktik
perdagangan pada khususnya. Selain itu juga mustashib melakukan
pengawasan terhadap standarisasi transaksi dan kualitas produk.
Pengawasan yang dilakukan agar pasar terhindar dari monopoli,
penimbunan, dan tindakan ekonomi lain yang dapat merugikan baik
untuk konsumen maupun bagi pedagang itu sendiri.

E. PENUTUP
Harga yang adil (tsaman al-mitsl) muncul karena adanya aktivitas
permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Harga yang adil
(tsaman al-mitsl) adalah nilai harga di mana orang-orang menjual
barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan
barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan
waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah
berhubungan dengan prinsip la dharar yakni tidak merugikan orang lain.
Sedangkan Kompensasi yang adil (iwad al-mitsl) muncul dari adat
kebiasaan dalam hal menilai harga suatu benda. Kompensasi yang setara
diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan
pengurangan. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep
keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan
antara kedua belah pihak dengan tidak adanya unsur merugikan pihak lain.
Dalam regulasi harga, Ibnu Taimiyah membagi dua tipe penetapan
harga yang pertama, tidak adil dan tidak sah (cacat hukum), kedua adil dan
sah. Sedangkan dalam hal mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah berpandangan
jika kekuatan pasar kompetitif bekerja dengan baik dan bebas maka
kebijakan penetapan harga oleh pemerintah adalah suatu hal yang tidak
disukai (dilarang), namun jika terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan
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mekanisme pasar, salah satu cara yang efektif menurut Ibnu Taimiyah
adalah penetapan harga oleh pemerintah. Oleh karena peran pemerintah
sangat diperlukan saat terjadinya mekanisme pasar tidak sempurna, maka
dalam melaksanakan tugas dan peranannya, pemerintah memerlukan
institusi hisbah, dimana institusi hisbah ini berfungsi sebagai wakil negara
yang berwenang untuk mengontrol praktik perdagangan dan ekonomi
dalam menjalakan amar ma’ruf nahyi munkar.
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PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH
ABAD PERTENGAHAN (PEMIKIRAN
KONSEPTUAL SISTEM EKONOMI
IBNU KHALDUN DAN AL MAQRIZI)
A. PENDAHULUAN
Ekonomi Islam pada dasarnya meliputi perencanaan ilmiah
berdasarkan prinsip keseimbangan antara kesejahteraan pribadi,
kesejahteraan umum dan juga menghubungkan manusia dengan
penciptanya. Konsep ekonomi syariah sendiri lahir ketika pengangkatan
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, menjadi Rasulullah. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, menerbitkan serangkaian
pedoman tentang masalah hukum (fiqh), masalah politik (siyasah),
masalah komersial (muamalah) dan berbagai masalah sosial.
Permasalahan ekonomi atau muamalah salah satu konsentrasi Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,, permasalahan muamalah
merupakan penopang keyakinan atas keimanan yang senantiasa terjaga.
Rumusan masalah pengembangan konsep ekonomi syariah yang diinisiasi
oleh cendikiawan muslim merupakan respon atas sumbangan umat Islam
terhadap pengembangan konsep berpikir ekonomi. Metodologi penelitian
sekunder kualitatif, yaitu memakai data penelitian yang dikumpulkan dari
orang lain dan dikomunikasikan dalam bentuk buku, artikel di jurnal
profesional atau sumber media on line. Perkembangan pemikiran ekonomi

Islam diantaranya masa abad pertengahan dengan tokoh-tokoh terkenal
pada masa tersebut yaitu Ibn Khaldun dan Al Maqrizi. Arah dan pemikiran
bangunan sistem ekonomi tokoh-tokoh tersebut dibentuk oleh lingkungan
sosial budaya dan bidang keilmuannya. Cara pandang bahwasanya negara
tidak memiliki kontribusi untuk campur tangan dalam pengendalian harga,
tetapi negara mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan rakyatnya
dengan berbagai strategi. Berkenaan dengan produksi, mereka
memberikan pendapat bahwasanya faktor produksi yang utama adalah
human capital, yang pendapatan utamanya adalah perdagangan
internasional, terlebih lagi, kerja kolektif sesuai dengan pengalaman dan
kompetensi, dianggap perlu untuk pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Dalam hal distribusi kekayaan, prinsip keadilan adalah
masalah yang mendesak, dan semakin banyak kekayaan yang dibelanjakan
suatu negara, semakin baik ekonominya.
Islam memberikan panduan tentang bagaimana beribadah kepada
Allah Azza Wa Jalla, dan berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat
(muamalah), keluarga, masyarakat, negara, ekonomi, dan lainnya. Islam
sebagai agama universal tentu bertanggung jawab atas kesejahteraan
umat manusia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti bagaimana
mempertahankan hidup mereka dan menggunakan sumber daya di sekitar
mereka.
Namun demikian peranan besar umat Islam terhadap kelanjutan dan
pengembangan pemikiran ekonomi sebagian besar telah terabaikan oleh
para intelektual (terutama intelektual barat). Bahkan berbagai kajian buku
dan literatur perihal ekonomi barat jarang melibatkan peran umat Islam di
bidang tersebut. Menurut Umar Chapra, beberapa kelemahan yang ada
pada umat muslim karena tidak mengungkapkan kontribusi mereka, tetapi
Barat masih terlibat dan memiliki kontribusi yang lain untuk
pengembangan pengetahuan manusia serta tidak mengapresiasi peranan
peradaban lainnya secara berlebihan.
Sejarawan Barat menulis sejarah pemikiran ekonomi dalam perkiraan
diantara periode Yunani dan Skolastik merupakan periode bebas dan tidak
menghasilkan sebuah pemikiran tentang ekonomi. Misalnya, sejarawan
dan ekonom terkenal Joseph Schumpeter sangat mengecilkan peran Islam.
Dia mulai menulis sejarah ekonomi dari filsuf Yunani dan membuat
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lompatan 500 tahun masyur disebut The Great Gap sampai masa St.
Thomas Aquinas (1225-1274).112
Munculnya konsep ekonomi syariah sendiri lahir ketika pengangkatan
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, menjadi Rasulullah. Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, menerbitkan serangkaian
pedoman tentang masalah hukum (fiqh), masalah politik (siyasah),
masalah komersial (muamalah) dan berbagai masalah sosial.
Permasalahan ekonomi atau muamalah salah satu konsentrasi Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,, permasalahan muamalah
merupakan penopang keyakinan atas keimanan yang senantiasa terjaga.
Kemudian desain dan strategi Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, merupakan landasan bagi Khalifah setelah Rasulullah dalam
memberikan kebijakan dan keputusan menyangkut permasalahan
ekonomi (muamalah). Al’Quran dan As Sunnah dipergunakan dasar teori
dalam ber-muamalah oleh para pemimpin serta dipergunakan juga oleh
seluruh pengikutnya dalam mengatasi berbagai masalah negara tentang
perekonomian.113
Pasca perubahan cara berpikir tentang ekonomi syariah setelah Nabi
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dan para sahabat,
berkembanglah pemikiran-pemikiran ekonomi syariah diantaranya masa
abad pertengahan dengan tokoh-tokoh terkenal pada masa tersebut yaitu
Ibn Khaldun dan Al Maqrizi. Arah dan pemikiran bangunan sistem ekonomi
tokoh-tokoh tersebut dibentuk oleh sosial budaya dan kompetensi bidang
keilmuannya.
Analisa akan dilakukan dalam memberikan gambaran dan menjelaskan
mengenai konsepsi sistem ekonomi yang dibangun. Pengembangan
implementasi ekonomi syariah dibuat cendikiawan-cendikiawan muslim
guna memberikan solusi adanya kontribusi umat Islam mengenai
perkembangan pemikiran ekonomi.
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Atas dasar hal tersebut maka rumusan masalah yang menjadi
pertimbangan yaitu memahami konsep berpikir para ekonom muslim abad
pertengahan.

B. EKONOMI SYARIAH
Alquran adalah pedoman yang lengkap dan sempurna. Semua masalah
hidup yang dihadapi manusia memiliki penjelasan dan solusi fungsional
dalam Alquran dan Hadits. Sesuai firman Allah Azza Wa Jalla,: "Dan Aku
telah mengirimkan Kitab (Alquran) kepadamu untuk mengungkapkan
segala sesuatunya dan petunjuk, serta rahmat dan kabar baik bagi mereka
yang telah berserah."
Ada beberapa terminologi dikemukakan sebagian intelektual muslim
mengatakan terminologi ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi
berdasarkan kaidah yang sumbernya dari Al’Quran serta Hadits. Atas hal
tersebut, perspektif ekonomi yang non-syariah saat ini dikatakan tidak
sama dengan perspektif ekonomi syariah.114
Visi lainnya dari ekonomi syariah adalah kegiatan ataupun upaya
kegiatan perorangan, sekelompok individu, badan usaha berbadan hukum
atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial
sesuai dengan kaidah Islam. Maksud lainnya yang biasa dipakai dalam
penyebutan ekonomi syariah. 115 Pandangan lainnya, ekonomi syariah
adalah desain fakta berdasarkan pada skema kesepadanan diantara
individu serta kesejahteraan umum.116
Sebelumnya, saat ini dan kedepannya, ekonomi Islam akan
memberikan solusi bagi berbagai macam permasalahan, termasuk
masalah ekonomi, budaya, politik dan sosial. Pemikiran ekonomi Islam
menganggap aktivitas ekonomi umat merupakan bagian kegiatan
pertanggungjawaban di dunia, Beranjak dengan banyaknya seseorang
beraktivitas ekonomi, semakin baik seseorang tersebut untuk
mempertahankan eksistensinya. Sehingga ketepatan dalam bertingkah
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laku dalam kehidupannya akan semakin menghasilkan dalam kegiatan
sehari-harinya.117
Pilar ekonomi syariah berkontribusi yang menguntungkan bukan
hanya di dunia, namun memberikan pengaruh positif dalam kehidupan
dimasa mendatang, Adapun pilar tersebut:
a. Pilar atas Prinsip Tauhid dan Persaudaraan (The Principle of Tawheed
and Brotherhood)
Hal mendasar yang sangat berpengaruh sebagai pegangan bagi umat
manusia, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan keyakinan atas iman
pada Tuhan. Diyakini bahwa seluruh semesta tidak akan ada dengan
sendirinya. Itu bahkan tidak terjadi tanpa kebijaksanaan. Karena Sang
Pencipta-lah menciptakan alam dan seisinya dengan segala
kesempurnaannya. 118 Atas dasar inilah, semua kegiatan muamalah
senantiasa berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berasal dari hukum
Allah Azza Wa Jalla, serta memiliki tujuan terakhir untuk berpulang
kepada-Nya. Firman Allah Azza Wa Jalla, yang menggambarkan keimanan
terdapat di Surat Al-Ikhlas surat ke-112 ayat ke-1): "Dia adalah Allah, Satusatunya".
Keyakinan bersaudara dan kekerabatan merupakan landasan dalam
menciptakan aturan dalam membentuk kebahagiaan semunya. Islam
memberi petunjuk orang untuk berbuat kebajikan, membantu orang lain,
dan terutama untuk mencintai anak yatim, orang yang kekurangan dan
terperdaya Dalam firman Allah Azza Wa Jalla, di Surat ke-49 Al-Hujurat
ayat ke-10 artinya: mukmin ternyata berkerabat ...
b. Pilar atas Prinsip Bekerja dan Produktivitas (The Principle of Working
and Productivity)
Perspektif ekonomi syariah menuntut agar lebih giat bekerja, sebab
kerja merupakan bagian dari kebajikan. Dengan demikian, masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya serta berbuat
kebaikan untuk sesama. Allah SWT dalam firman bahwasanya bekerja
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adalah keharusan bagi kaum Islam senantiasa mencapai berkehidupan
terbaik serta lebih bahagia di dunia ini dan akhirat kelak.119
Islam dalam hal ini mengajarkan senantiasa melakukan aktifitas yang
bermanfaat dengan sebaik mungkin disepanjang hidup kita. Allah Azza Wa
Jalla, ini memerintahkan umat manusia dalam Surah ke-9 At-Taubah ayat
ke-105 artinya:
Dan katakanlah, “Kerjalah, dan Allah Azza Wa Jalla, serta Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan
dibawa kembali kepada (Allah), yang mengetahui akan yang ghaib dan apa
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan..
Setiap pekerjaan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Azza Wa
Jalla,. Rezeki yang didapat atas pekerjaan atas hasil kerja sendiri adalah
terpenting, tetapi jika diperoleh dengan mengemis atau bahkan dengan
cara haram, maka pekerjaan itu bagi Allah Azza Wa Jalla, dibenci.
Dalam Al’Quran surat ke-13 Q.S Ar-Rad ayat ke-11; menjelaskan ini:
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu umat untuk
mengubah keadaan yang ada pada dirinya, Dan jika Allah menghendaki
sesuatu keburukan untuk sesuatu umat, maka tak ada yang dapat
menolaknya, dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Apalagi prinsip
produktivitasnya adalah bahwa Islam menuntut segenap hamba-Nya
untuk menggunakan berbagai upaya untuk menata sumber daya alam di
sekelilingnya dengan ridho Allah Azza Wa Jalla,. Di Al’Quran surat ke-62 alJumu'ah ayat ke-10, artinya: “Jika shalat dilaksanakan, maka anda akan
bertebaran di bumi; serta akan mencari anugerah Allah dan akan
mengingat sebagian besar dari Allah, sehingga beruntung."
c. Pilar atas Prinsip Kepemilikan (The Principle Of Ownership)
Islam menghargai preogratif perorangan untuk memiliki properti,
tetapi properti yang akan diperoleh harus sesuai dengan aturan Islam.
Kepemilikan properti benda didasarkan pada manfaat, sehingga ada rasa
hormat-menghormati, saling harga-menghargai dan tidak iri atas status di
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masyarakat lainnya. Semuanya adalah amanah dari Allah selama di dunia.
Allah berfirman dalam Al’Quran surat ke-2 Al-Baqarah ayat ke-29, artinya:
“Dialah Allah, yang menjadikan segalanya di bumi untuk kalian”.
Sistem ekonomi syariah, nilai atas hak milik terletak pada moralitas.
Hak miliki memperoleh faedah serta tidak berkuasa secara berlebihan atas
berbagai sumber ekonomi, karena pemilik atas harta mutlak hanyalah
Allah Azza Wa Jalla,.120
d. Pilar atas Prinsip Distribusi Berkeadilan (The Principle Of
Distributional Equity)
Peredaran yang tepat adalah prinsip kesetaraan sistem ekonomi
syariah. Manusia tercipta dengan kesetaraan kesempatan yang tidak
berbeda untuk mendapatkan, menjalankan serta merasakan kemampuan
yang mereka gunakan dengan caranya sendiri untuk memenuhi kebutuhan.
Sebagaimana terdapat di Al’Quran surat ke-11 Al-Huud ayat ke-61, yang
artinya:
“Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah
menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya,
karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah
kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan
memperkenankan (doa hamba-Nya).”
Peluang yang sama dari semua masalah tidak dapat dibedakan
berdasarkan kelas, kelompok, golongan, status sosial dan sebagainya.
Seseorang berhak memperoleh peluang untuk mendapatkan kebahagiaan
baik dari segi kesehatan, pekerjaan, kenyamanan kerja dan masalah sosial
lainnya. Dengan demikian, hak seseorang tak dibatasi oleh keinginan
individu lain yang bersikap dan berpikir egois.
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C. REFLEKSI TATANAN EKONOMI SYARIAH ABAD PERTENGAHAN
Tahapan ke-2 (abad pertengahan) adalah tahapan yang diperkirakan
abad kesebelas hingga abad ke-15 Masehi juga dikenal sebagai masa
gemilang disebabkan menanggalkan kekayaan keilmuan yang sangat
berlimpah. Ciri pemikiran ekonomi modern saat itu adanya kaum
intelektual muslim dapat mengembangkan gagasan tentang bagaimana
orang harus melakukan aktifitas ekonomi, berdasarkan Al-Qur'an dan
Hadits.121
a. Pemikiran Ibnu Khaldun “Konseptual Ekonomi” (732 H./1332 M –
808 H./1406 M.)
Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau
bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah
Abduraman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah
namanya, Abu Zaid sebutan didalam keluarganya dan Waliuddin
merupakan penghargaan adalah bagi beliau ketika beliau memangku
sebagai qadi di Mesir. Setelah itu, beliau menjadi sangat dikenal sebagai
Ibn Khaldun.122
Ibnu Khaldun, naluri ilmiahnya yang telah hidup selama bertahuntahun dalam pustaran kehidupan politik praktis, membuktikan bahwa
keterasingan memaksanya menjalani kehidupan baru. Dalam khalwat-nya
pada tahun 1375-1378 M (beliau menghabiskan waktu di Gal’at Ibnu
Salamah, dalam sebuah tempat di Provinsi Oran) Ibn Khaldun mencatat
Magnum Ophus perihal sejarah dunia melalui karya “Muqaddimah”
sebagai bagian awal.123
Ibn Khaldun menuntaskan karya tulisnya “Muqaddimah” di tahun 779
H/pertengahan 1377 M. Diselesaikan dalam kurun waktu lima bulan. Hasil
karya tulisnya tersebut, Ibn Khaldun menguraikan perdagangan
internasional dan pembagian kerja, hukum penawaran dan permintaan,
121
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konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, teori nilai
dan lainnya terkait ekonomi makro. Di tahun 1378 beliau meninggalkan
Qal’at menuju Tunisia.124
Ibnu Khaldun terkenal dengan sebutan bapak ekonomi sebab begitu
banyak teori ekonomi. Dia mulai melakukan hal ini jauh sebelum Adam
Smith dan David Ricardo. Singkatnya, dia lebih dari tiga abad di depan para
intelektual Barat kontemporer ini. Muhammad Hilmi Murad menulis hasil
karya ilmiahnya dengan judul “Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun”, yang artinya
“Bapak Ekonomi: Ibn Khaldun”.125 Artikel ini berisi Ibn Khaldun hasil
empiris ilmiah merupakan penemu pertama ilmu ekonomi empiris.
Menurut Zainab Al-Khudairi, artikel ini dipresentasikan pada simposium
Ibn Khaldun di Mesir pada tahun 1978.
Sementara itu, Ibn Khaldun telah menyelesaikan penelitian bukti
perihal masalah sosial dan ekonomi nasional. Dia menggambarkan
kejadian ekonomi yang nyata. Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqi menulis
hal pokok teori ekonomi Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun dapat menjelaskan
banyak permasalahan ekonomi, termasuk doktrin sistem nilai, pembagian
kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan
produksi, uang, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan
makroekonomi fiskal dan belanja pemerintah.126
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Ibn Khaldun dengan pemikirannya perihal konsep tatanan ekonomi
syariah yaitu:
1) Rancangan Produksi Suatu Negara
Kontemplasi ekonomi, Ibn Khaldun berpendapat suatu kekayaan
negara tidak berdasarkan jumlah uang beredar negara tersebut, namun
berdasarkan tingkat produksi dan neraca pembayaran negara tersebut
(konsekuensi alami dari tingkat produksi yang tinggi). Suatu negara dapat
menciptakan alat tukar sebanyak mungkin, namun jika ini tidak
mencerminkan pertumbuhan industri manufaktur yang pesat, kekayaan
uang tidak sepadan. Industri manufaktur adalah kekuatan pendorong
pembangunan, menyerap tenaga kerja, kenaikan kompensasi pekerja dan
menciptakan permintaan untuk faktor-faktor lain terkait produksi.127
Ibnu Khaldun mengatakan produksi merupakan aktifitas manusia
terorganisir secara umum dan internasional dengan memperhatikan
faktor-faktor:
 Sifat alami manusia adalah produksi
Dalam bukunya “Muqaddimah”, Ibn Khaldun membedakan manusia
dari individu lain dalam keinginan mereka untuk mencari nafkah dan
pandangan mereka pada cara yang berbeda untuk memperoleh dan
tercapainya kehidupan.128
Berdasarkan teori konsep alami manusia telaah oleh Ibn Khaldun, hal
ini tampaknya menampilkan bahwa manusia (tenaga kerja manusia)
adalah elemen esensi dari aktivitas produktif. Selain hakikat manusia
terletak pada produksi, aktifitas ini merupakan bagian dari usaha
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat bertahan
hidup.
 Kegiatan produktif secara kolektif
Manusia tidak dapat menghasilkan segala sesuatu sendiri. Itu
memerlukan energi organisasi. Dengan bantuan permodalan atau
keahlian, proses produksi yang paling simpel membutuhkan
kebersamaan antar individu dan pelatihan teknis dari seluruh
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peradaban. Hal ini ditekankan oleh Ibn Khaldun, dimana kerja
individual manusia tidak cukup memperolah makanan yang dia
butuhkan dan dia tidak memberikan makanan sebanyak yang dia
butuhkan untuk hidup.129 Atas hal tersebut, Ibn Khaldun menyarankan
lembaga sosial produksi dalam wujud keahlian pekerja. Keahlian yang
dipunyai akan menghasilkan produktivitas tinggi. Ini dibutuhkan untuk
mendapatkan penghasilan yang layak. Namun pemisahan kerja
dimungkinkan terdapat overproduksi dan perniagaan antarprodusen.
Jika diamati lebih dekat, lembaga sosial tahapan menghasilkan identik
dengan tatanan kerja dalam kebersamaan yang digagas oleh Karl Marx,
founding idealisme komunis sosialis. Karl Marx menginginkan sistem
sosial di mana orang-orang bekerja bersama-sama dalam kelompok
untuk menghasilkan.130
Perbedaannya, model kerja sama Karl Marx mengharuskan negara
menjadi poros politik masyarakat yang menjalankan tugas tertentu,
dan negara juga memiliki kekuasaan penuh dalam menyalurkan
produk, yang berarti, output produksi sistem kerja bersama
diserahkan kepada negara dan disalurkan ke wilayah lain guna
tercapaian keseimbangan ekonomi.
Lembaga Internasional Produktivitas
Didalam hasil karya intelektual “Muqaddimah” ada pengalaman di
beberapa kota yang tidak ada di kota lain. Semakin agresif aktifitas
penduduk, semakin tinggi produksinya. berdasarkan Ibn Khaldun,
antar kota dengan kota lainnya memiliki tingkat kesejahteraan dan
kegiatan bisnis yang berbeda tergantung pada ukuran (penduduk)
suatu peradaban.131
Ibnu Khaldun dalam teorinya adalah munculnya teori perdagangan
internasional, yang menganalisis kesepakatan antara negara maju dan
negara terbelakang, kecenderungan impor dan ekspor berikut
129
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implikasi serta pentingnya struktur ekonomi bagi pembangunan serta
peranan kekayaan keilmuan sebagai upaya pengembangan.
2) Nilai, Uang dan Harga dalam Teori
 Nilai dalam Teori
Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, Nilai atas barang sama dengan
total kerja yang masuk ke dalam produk tersebut.132 Demikian juga
aset suatu negara tidak berdasarkan atas jumlah uang yang disimpan
di negara/negara tersebut. Aset sebuah negara bagaimanapun,
berdasarkan soliditas neraca pembayaran. Dan perlu diketahui
bahwasanya kedua hal ini berhubungan. Soliditas neraca pembayaran
adalah konsekuensi alami dari tingkatan produktivitas yang tinggi.
 Uang dalam Teori
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun, Tuhan menciptakan dua jenis
batu, emas dan perak, sebagai ukuran pengumpulan modal
keseluruhan. Hal lainnya, emas dan perak dipandang seperti aset
dikalangan masyarakat di dunia.133 Berdasarkan pandangan ini, Ibn
Khaldun tidak tunduk pada volatilitas subjektif dan menganggap emas
dan perak sebagai ukuran terbaik, karena semua orang beranggapan
emas dan perak merupakan benda yang mempunyai nilai.
Ibn Khaldun mengakomodasi memanfaatkan emas dan perak sebagai
patokan mata uang. Namun, Ibnu Khaldun juga mengizinkan sistem
perdagangan berbasis koin, tetapi dengan syarat. Koin-koin tersebut
diumpamakan Ibn Khaldun merupakan komitmen penguasa menjamin
bahwa koin tersebut terkandung emas dan perak.
 Harga berdasarkan Teori
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun, masyarakat perkotaan
mempunyai cukup berlimpah makanan daripada yang masyarakat
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butuhkan, sehingga harga pangan relatif murah, terkecuali dalam
cuaca kurang baik, ketersediaan makanan dapat terganggu.134
3) Teori Distribusi
Ibnu Khaldun mencetuskan kondisi penyaluran yang optimal
mencakup pendapatan, keuntungan dan terkaitan perpajakan.
 Upah
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun, upah tercapai titik optimalnya
jika kedua kondisi tersebut dapat diimbangi dengan naik turunnya
upah. Beliau menyatakan dua syarat: "Kebanyakan perusahaan tidak
beroperasi (dan) harga ... sangat rendah." 135 atau bisa sekaligus
mengatakan, "Jika upah terlalu rendah, pasar tidak bergairah dan
produktifitas tidak akan tumbuh." Syarat kedua: "karyawan, ahli
kerajinan dan profesional menjadi jumawa."136 Bisa juga mengatakan
secara bersamaan “jika upah sangat tinggi, dorongan inflasi meningkat
serta perusahaan produksi akan mengurangi permintaan pekerja”.
 Keuntungan
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun mengatakan pada dasarnya
transaksi dagang merupakan aktifitas dalam mendapatkan
keuntungan melalui penambahan modal, melalui upaya membeli
produk dengan nilai atas produk semurah-murahnya serta melakukan
penjualan dengan nilai atas produk sebesar-besarnya.137 Atau bisa
sekaligus mengatakan keuntungan merupakan spread diantara nilai
penjualan dan nilai pembelian.
 Pajak
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun, perpajakan terkait tarif atau
retribusi sangat variatif disesuaikan komitmen pemimpin suatu negara
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dengan masyarakatnya. 138 Hal lainnya disamakan dua kriteria
distribusi, perpajakan atau retribusi dipengaruhi volatilitas diantara
kaidah penawaran dan permintaan. Beliau mempunyai pendapat
kiranya agar diperoleh angka optimal retribusi akan menyelaraskan
dua kondisi tersebut yakni:
a) Kondisi pertama, yaitu “jika retribusi sangat tinggi serta ekspektasi
keuntungan tidak didapatkan, oleh karena itu insentif untuk
aktifitas alami menghilang”.139
b) Kondisi kedua, adalah “kepemilikan keberlimpahan kekayaan
disuatu komunitas tertentu diperlukan daya perlindungan dalam
hal pembelaan”.140
4) Teori Siklus
 Siklus populasi
Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun memperlihatkan bahwasanya di
kota memiliki siklus penduduk. Kependudukan terus bertambah
mengakibatkan meningkatnya penawaran dan permintaan, yang
akhirnya menyebabkan munculnya imigran baru. Hal lainnya,
peningkatan begitu besar dalam kaitannya dengan kemampuan
geografis kota dan potensi produksi pangan sehingga populasinya
secara alami akan menyusut di beberapa titik. Sehingga akhirnya,
kependudukan akan membuktikan bussiness cycle diakibatkan
kependudukan dijadikan komponen pokok produksi.
 Perputaran keuangan umum
Pemikiran Ibn Khaldun mengkategorikan dalam 2 jenis, yakni:
a) Penyaluran dana negara
Ibn Khaldun mengatakan jika pemimpin dan perangkatnya
memotong pengeluaran pemerintah, kurangnya modal dapat
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menyebabkan penurunan bisnis serta keuntungan komersial
berkurang.141
Oleh karena itu, aspek penggunaan dana pemerintah menurut
Ibnu Khaldun ini sangat penting. Di satu aspek, beberapa dari
biaya sangat urgen untuk kegiatan ekonomi. Pertumbuhan tidak
dapat ditingkatkan tanpa fasilitas yang disediakan pemerintah.
ketidakadaan ketertiban dan kestabilan politik, perusahaan tidak
memiliki insentif dalam proses produktivitasnya
b) Retribusi
Ibn Khaldun mengatakan pengeluaran dana negara merupakan
hasil dari pungutan retribusi perpajakan rakyat. Negara bisa
menambah jumlah pembelanjaan melalui kenaikan nilai retribusi
perpajakannya. Namun demikian dorongan perpajakan yang besar
akan mengendurkan motivasi rakyat dalam bekerja. Berikutnya
adalah terjadinya perputaran perpajakan. Negara akan
mengenakan retribusi kecil dan rakyat akan mendapat banyak
keuntungan. Rakyat bekerja dengan baik, namun keperluan
pengeluaran negara dan dorongan perpajakan meningkat.142
Ide-ide ekonomi Ibn Khaldun sebenarnya sangat cemerlang dan
meliputi pembahasan baik masalah mikro maupun makro ekonomi.
Gagasan ini digaungkan masa abad ke-14, pada saat itu Eropa dalam masa
kegelapan. Ibn Khaldun sudah melakukan studi empiris ekonomi syariah
untuk mengkaji permasalahan interaksi ekonomi diantara rakyat dan
pemerintah.
Konsep tatanan ekonomi syariah berdasarkan Ibn Khaldun, yaitu:
1) Komponen sumber daya insani merupakan yang terpenting dalam
produksi.
2) Lembaga sosial (teamwork) dibutuhkan dalam menaikkan total
produksi di daerah dan pemerintahan melalui pembagian kerja
berdasarkan kompetensinya.
141

Abdul Ar Rahman Ibnu Khaldun, Muqadimah, Juz. I, (Beirut: t.p.,t.t.h.), hal.
92
142
Abdul Ar Rahman Ibnu Khaldun, Muqadimah, Juz. I, (Beirut: t.p.,t.t.h.), hal.
80-81
Pemikiran Ekonomi Syariah Abad Pertengahan | 129

3) Dalam upaya menaikkan kelebihan produksi internal suatu negara,
setiap wilayah senantiasa mengoptimalkan potensi kemampuan
warganya dalam memproduksi barang serta menjualnya ke daerah
lainnya.
4) Aset suatu negara tidak dipastikan dari total dana yang dimilikinya,
namun oleh proses menghasilkan produk serta jasanya berikut neraca
pengeluaran yang baik.
5) Standarisasi emas dan perak yang dijadikan patokan nilai uang, namun
Ibn Khaldun tidak menyangkal terdapat uang koin yang diproduksi di
bawah kendali resmi pemerintah dan yang nilai besarannya disetujui.
6) Nilai atas sebuah produk mengikuti kaidah penawaran dan permintaan.
7) Permasalahan perputaran, Ibn Khaldun mempergunakan tatanan
kesetimbangan. Upah yang diperoleh produsen, keuntungan yang
diperoleh penjual dan retribusi yang merupakan pendapatan
pemerintah berdasarkan prosedur aturan penawaran dan permintaan.
Akibatnya, negara tidak mempunyai otoritas mengawasi jumlah pajak
terlepas dari kurva penawaran dan permintaan.
8) Berdasarkan teori perputaran demografi, Ibn Khaldun menyatakan
bahwasanya daerah atau pemerintah tidak dianjurkan untuk
menambah jumlah penduduknya. Konsekuensinya, pemerataan
ekonomi adalah kebutuhan yang senantiasa dipenuhi oleh pemerintah
untuk mencegah migrasi.
9) Berdasarkan teori perputaran keuangan publik, tingginya pengeluaran
negara, semakin baik perekonomiannya, dan kebalikannya. Namun
negara tidak serta merta meningkatkan tarif retribusi walaupun
negara memerlukan kebutuhan pendanaan tersebut.
b. Pemikiran Al-Maqrizi “Konseptual Ekonomi” (766H./1364M.-845H./
1442M.)
Nama lengkap Al-Maqrizi yaitu Taqiyuddin Al Abbas Ahmad bin Ali
Abdil Qadir Al Husaini, beliau dari wilayah Barjuwan, Kairo. Lahir di tahun
766 H (1364 M). Asal keluarga dari Maqarizah salah satu wilayah di kota
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Ba’lakbak. Maqarizah mempunyai arti terpencil dari kota, sehingga beliau
lebih terkenal sebagai Al-Maqrizi.143
Al-Maqrizi adalah seorang muhtasib (pengontrol pasar, koordinator
institusi atau semacam koordinator pasar), sangat akrab dengan situasi
ekonomi pada masanya dan selalu mengkritisi kepemimpinan Burj
Mamluk. Beliau mengimplementasikan hasil kajiannya Ibn Khaldun pada
kitabnya "Ighatsah al-Ummah bi Kasyfil Gummah" (membantu orang
mengidentifikasi penyebab penyakit). Itulah definisi mengapa
permasalahan ekonomi Mesir terjadi antara tahun 806 sampai dengan 808
Hijriyah.144
Al Maqrizi dalam menelaah gejala ekonomi yang disesuaikan dengan
keadaan disekitarnya. Al Maqrizi telah melalui kondisi yang sama layaknya
Ibn Khaldun. Kitabnya Iqhatsah, Al Maqrizi dalam kajiannya menunjuk dari
Ibnu Khaldun dan menemukan bahwa tata kelola politik pada masa itu
sangatlah rentan dan tidak baik. Pejabat negara dapat mengambil posisi
mereka dengan cara menyuap.
Pada akhirnya, pejabat hasil menyuap tersebut mengambil kebijakan
mengenakan pajak represif untuk menutupi atas biaya untuk memperoleh
jabatan tersebut hasil dari suap. Dukungan dalam meningkatkan
produktivitas serta kinerja tidak konsisten sehingga produktivitas
melemah. Permasalahan diperparah atas ambruknya nilai uang akibat
banyak mencetak peredaran nilai uang berbahan tembaga (fulus) dalam
mengimbangi defisit anggaran pemerintah. Indikator ini, bersamaan
dengan kekurangan pangan akibat masa sulit, menyebabkan inflasi
membumbung naik, penduduk negara yang menderita serta
ketidakmampuan pemerintah.145
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Pemikiran Al-Maqrizi tentang konsep sistem ekonomi Islam adalah
sebagai berikut:
1) Teori tentang Uang
Al-Maqrizi dalam kajiannya menggunakan analisis sejarah, termasuk
tentang konseptual nilai uang. Kajian Al-Maqrizi perihal uang mencakup
historis serta manfaat uang, percetakan mata uang, dan nilai kemampuan
beli.
 Konseptual uang
Pandangan Al-Maqrizi, jenis uang ini dipergunakan oleh orang-orang
baik pra serta pasca Islam datang, dalam penentuan nilai produk dan
kompensasi upah pekerja. Dalam upaya mewujudkan target, jenis alat
tukar biasa digunakan terbuat dari emas dan perak. Kisah asal-usulnya,
Al-Maqrizi menjelaskan bagaimana orang-orang Arab pra-Islam tanpa
disadari menggunakan dirham emas dan perak sebagai alat nilai tukar.
Penggunaan alat nilai tukar tersebut meniru praktek bangsa Roma dan
Persia dan nilainya dua kali lebih besar dibanding periode Islam.146
 Dampak pencetakan nilai tukar uang tidak berkualitas
Pandangan AlMaqrizi, pencetakan nilai uang inferior menyebabkan
hilangnya nilai tukar yang mempunyai kualitas tinggi. Pada saat itu
beliau menjelaskan keadaan keuangan di tahun 569 Hijriyah, saat
kekuasaan Sultan Salahudin al Ayyubi, nilai tukar yang diciptakan
kualitas produknya sangat buruk dibandingkan dengan nilai alat tukar
yang sudah beredar.147
 Teori daya beli
Maqrizi berpendapat bahwa penciptaan alat nilai tukar membutuhkan
bahan renungan negara saat alat nilai tukar dipergunakan
transaksional dalam, kegiatan ekonomi berikutnya. Mengabaikan hal
tersebut dapat mengganggu keseimbangan antara mencetak alat nilai
tukar dan kegiatan produktif yang akan mengurangi kemampuan
membeli atas uang riil.148
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Maqrizi, Al, 1986, Maqrizi, Al, Al Nuqud Al Qadimah Al Islamiyah, Kairo:
Maktabah Al Tsaqafah Al Diniyah, hal. 73 dan 28-30
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Al Maqrizi, 1986, Al Nuqud Al Qadimah Al Islamiyah, Kairo: Maktabah Al
Tsaqafah Al Diniyah, hal. 66-67
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Teoritis kemampuan membeli Al-Maqrizi sangat mirip dengan teoritis
price control menurut Adam Smith, yaitu teori tangan tak terlihat.149
Dalam teoritis Adam Smith, pengatur harga didasarkan pada pengaruh
turunan kompetisi diantara perusahaan, namun demikian dalam
teoritis Al-Maqrizi berdasarkan pada pengaruh turunan, tetapi
menitikberatkan tingkah laku individu sebagai adanya kontribusi
individu tersebut sebagai bagian dari komunitas sosial.
2) Teori Penurunan Nilai Tukar Uang
Al-Maqrizi menjelaskan fakta-fakta tentang kelaparan Mesir, dengan
alasan bahwa penurunan nilai tukar atas uang adalah kejadian yang
alamiah yang telah menghinggapi semua orang di seluruh kawasan dari
zaman kuno hingga saat ini. Pandangan beliau, indikasi penurunan nilai
tukar pada saat harga aggregat naik dan secara umum bertahan lama. Saat
itu ketersediaan produk serta jasa terbatas sehingga pada saat pelanggan
memerlukannya, pelanggan harus membayar biayanya lebih tinggi dalam
memperoleh produk dan jasa yang tidak berbeda.150
Al Maqrizi mengklasifikasi penurunan nilai tukar berdasarkan
indikatornya dibagi dua, yaitu:
 Penurunan Nilai secara Alami
Pandangan Al-Maqrizi, pasokan produk-produk tersebut telah
menurun secara signifikan dan terjadi kelangkaan karena kejadian
anomali alam menyebabkan panen yang buruk dari berbagai produk
makanan dan produk pertanian lainnya.151
Ketika situasi tidak kondusif, warga mulai mendorong pemerintahan
untuk mengindahkan situasi. Negara menghabiskan banyak uang
untuk menangani kejadian alam, tetapi negara tidak menerima
pendapatan dalam jumlah besar, sehingga kas berkurang secara
signifikan. Dengan arti lainnya, negara dalam keadaan kekurangan
anggaran sehingga dilihat dari peta politik, ekonomi, dan sosial
149
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menjadikan sangat rentan terhadap masalah, bisa berakibat jatuhnya
kekuasaan atas negara tersebut.152


Penurunan nilai tukar akibat kelalaian individu (human error)
Al Maqrizi telah mengidentifikasi penurunan nilai tukar akibat
kelalaian individu (human error), yakni:
a) Kecurangan dan tata kelolaan pemerintahan yang tidak baik
AlMaqrizi beranggapan dalam mengangkat pemimpin di
pemerintah tidak memperhatikan keterampilan dan keahlian
seorang pemimpin, namun penempatan para pemimpin yang
tidak mempunyai kredibilitas dalam menduduki posisi bergengsi di
sektor kontrol pemerintah, kebijakan hukum serta pengelola
pemerintahan. Orang-orang tersebut secara sukarela melakukan
hal yang tidak terpuji dalam ambisi pribadi mengisi posisi penting
sebagai pemimpin dengan cara menyuap dan sebagai imbalan
akan melakukan hal tidak terpuji lainnya untuk menutup biaya
yang telah dikeluarkannya.153
Selama masa jabatan mereka, pemangku jabatan ini
menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi mereka,
bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban keuangan mereka
namun juga bermewah-mewahan. Para pemangku jabatan
berupaya memupuk kekayaan sebanyak mungkin melalui
menghalalkan berbagai upaya. Perbuatan yang mengabaikan rasa
adil akan terus berlangsung menjadikan penderitaan rakyat sangat
menyedihkan, memaksa rakyat keluar dari rumah dan tempat
kerja mereka. mengakibatkan total warga dan volume
produktivitas serta para pekerja terjadi penurunan yang sangat
signifikan, yang akan berdampak pada pendapatan retribusi dan
anggaran pemerintah.154
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b) Kenaikan retribusi
Al-Maqrizi menunjukkan banyaknya pengeluaran negara yang
meningkat secara signifikan dibawah kendali pejabat negara yang
korupsi. Untuk mengimbanginya, para pejabat menaikkan aturan
pajak yang menekan warga dengan memperkenalkan aturan
perpajakan baru dan meningkatkan angka retribusi dari
sebelumnya.155
Berbagai biaya pemeliharaan seperti waduk air semakin
bertambah, serta beragam biaya lainnya juga dengan jenis yang
sama ikut bertambah. Akibatnya, biaya pemeliharaan tanah
seperti menanam, menabur, dan memanen juga menjadi tinggi,
yang berarti bahwa menanam sampai memanen hasil pertanian
dalam situasi tersebut memerlukan cost tinggi diluar kemampuan
petani. Di luar itu, naiknya biaya benih pertanian tidak terbendung,
disebabkan pemilik benih pertanian banyak diperoleh dari
pemimpin yang menjabat yang merasa kekurangan harta, dengan
demikian pengelola pertanian menjadi demotivasi kerja dan
menurunnya produktivitas dalam menggarap lahan pertanian.156
c) Peningkatan siklus mata uang
Al-Maqrizi berusaha menggambarkan perihal asal-usul mata uang
selain emas dan perak serta bertambahnya peredaran uang yang
bukan dari emas dan perak. Berdasarkan pandangan beliau
pemerintah menciptakan uang yang bukan emas dan perak
berlebihan dalam upaya menutupi kekurangan pendapatan yang
disebabkan oleh kesalahan pemimpin yang menjabat dalam
menggunakan dana publik yang terpakai keperluan pemangku
jabatan beserta golongannya.157
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Oleh karena itu dalam situasi tersebut, nilai tukar adalah ukuran nilai
terhadap besaran atas barang dan jasa. Pandangan Al-Maqrizi, kebijakan
penciptaan nilai tukar besar-besaran berdampak serius terhadap devaluasi
tajam nilai tukar. Dampaknya, nilai uang yang diciptakan menjadi kurang
berharga, hampir semua harga naik, dan pada akhirnya terjadi kekurangan
pangan.158
Berdasarkan analisis pemikiran ekonomi Al Maqrizi maka rancangan
pengembangan tatanan ekonomi syariah, yaitu:
1) Alat nilai tukar yang dipergunakan dengan underlying transactionnya
yakni emas dan perak.
2) Alat nilai tukar lainnya diluar underlying transactionnya emas dan
perak sebatas kegiatan pertukaran cakupan tidak besar.
3) Penciptaan alat nilai tukar menjadi konsen khusus negara kepada
pemangku jabatan, sebagai upaya menjaga nilai alat tukar berikut
stabilitas perekonomian.
4) Pemerintah dalam hal ini bukan untuk memperoleh laba melalui
berbagai otoritas dan kewenangan dalam menciptakan nilai alat tukar
sebesar-besarnya ataupun menurunkan keutamaan dari bahan-bahan
atas alat tukar tersebut. Akibatnya bila itu kejadian instabilitas
ekonomi serta ketidakmampuan membeli rakyat akan melanda.
5) Pengelolaan nilai dilakukan spontan ketika seorang penjual menyadari
bahwa penjual tidak dapat menjual produknya terbatasi oleh daya beli
pembeli. Berdasarkan pandangan Al-Maqrizi, penjual atau perusahaan
penghasil barang disituasi berbeda bisa juga dalam posisi pembeli. Jika
semua produk mengalami kenaikan, keuntungan tinggi tidak berguna.
6) Penurunan alat nilai tukar dipengaruhi dua indikator penting yakni
indikator secara alami serta indikator lainnya yaitu kelalaian pengguna
alat nilai tukar tersebut.
7) Aspek human error serta nilai perpajakan secara berlebihan
(penyumbang inflasi) dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah
tidak berwenang bersikap berlebihan dalam bertindak terhadap
warganya. Adanya program-program pengembangan perekonomian
yang seimbang dan adil.
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8) Berbagai kejadian tidak berbeda bisa menyimpulkan suatu
pemerintahan wajib memberikan pemerataan kemakmuran ekonomi.
Permasalahan penurunan nilai tukar, masyarakatlah sebagai
penggerak penting produktivitas tetap beraktivitas tidak adanya
migrasi.
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ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN
MAX WEBER (PERSPEKTIF ISLAM)
A. PENDAHULUAN
Pada bab 9 ini akan membahas tentang membahas pemikiran Max
Weber tentang kapitalisme dan agama. Menurut Weber, agama menjadi
sumbu utama dalam menyulut api semangat kapitalisme. Keberhasilan
kapitalisme tak lain dipengaruhi oleh semangat dari nilai-nilai agama yang
mendorong seseorang untuk menjadi kapitalis. Namun, dalam hal ini, ia
mengecualikan Islam. Islam disebut tidak mempunyai prasyarat rohaniah
dalam pengembangan kapitalisme. Ia percaya bahwa agama Islam tidak
rasional dan karenanya bertentangan dengan kapitalisme yang
mendasarkan pada rasionalisme.
Di zaman ini, Barat adalah kiblat peradaban modern. Peradaban159
Barat dibangun dengan sains. 160 Peradaban Barat ditandai dengan
159

Peradaban mempunyai pengertian lebih sempit dari pada kebudayaan.
Atau dengan kata lain, peradaban merupakan salah satu dari unsur-unsur
kebudayaan. Dalam bahasa Koentjaraningrat, peradaban (civilization)
digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan
yang halus dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, sistem teknologi,
dan sebagainya. Dikutip dari, Drs. A. Charis Zubair, Etika Rekayasa Menurut
Konsep Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997, hal. 34.
160
Sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai penerjemahan science ke
dalam bahasa Indonesia. mengenai hal ini, Mulyadhi Kartanegara menulis,
‚Kata science sebenarnya dapat saja diterjemahkan dengan ilmu. Seperti

perkembangan sains yang demikian pesat dan menakjubkan. Adagium
knowledge is power, yang digaungkan Francis Bacon (salah seorang bapak
peradaban modern yang hidup 1561-1626 M),161 seolah mempunyai daya
magis yang menghipnotis manusia untuk senantiasa memburu sains.
Berbagai penelitian ilmiah dilakukan. Bermacam-macam penemuan
ilmiah berhasil diungkap. Revolusi Industri yang terjadi di Inggris (17501850), yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap pertama oleh
Rudolf Diesel seolah menjadi gong pembuka abad baru dalam tatanan
kehidupan, abad modern.162 Dengan cepat revolusi industri menyebar ke

science, kata ‘ilm dalam epistemologi Islam, tidak sama dengan pengetahuan
biasa, tetapi, seperti yang didefinisikan oleh Ibn Hazm (w.1064 M), ilmu
dipahami sebagai ‘pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya’, dan
seperti science dibedakan dengan knowledge, ilmu juga dibedakan oleh para
ilmuwan Muslim dengan opini (ra’y). Akan tetapi, di Barat ilmu dalam
pengertian ini telah dibatasi hanya pada bidang-bidang ilmu fisik atau
empiris, sedangkan dalam epistemology Islam, ia dapat diterapkan dengan
sama validnya, baik pada ilmu-ilmu yang fisik-empiris maupun nonfisik atau
metafisis… Oleh karena itu, menurut hematku, kita pada dasarnya bisa
menerjemahkan kata science dengan ilmu, dengan syarat bahwa ilmu dalam
epistemologi Islam tidak dibatasi hanya pada bidang-bidang fisik, seperti
dalam epistemologi Barat.‛ Tuntaskan pada, Mulyadhi Kartanegara.
Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam. Mizan: Bandung, cet.I.,
2002, hal. 57-58
161
Ach. Maimun Syamsuddin, ‚Apresiasi Relegio-Filosofis atas Sains Modern
(Memperbandingkan Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Seyyed Hossein
Nasr)‛ dalam Jurnal ‘Anil Islam, vol I, nomor 1, Januari-Juni 2008, hal. 79
162
Istilah modern secara bahasa berarti ‚baru‛, ‚kekinian‛, ‚akhir‛, ‚up to date‛
dan semacamnya. Bisa dikataan sebagai lawan dari kolot. Istilah modern juga
bisa beraitan dengan karakteristik. Leh arena itu, istilah modern ini bisa
diterpkan untuk manusia juga untuk yang lainnya: dari konsep bangsa,
sistem politik, ekonmi, negara, kota, lembaga (sekolah, rumah sakit, dll.)
sampai pada perilaku, sifat, dst. Sementara modernisasi identik dengan
industrialisasi, westernisasi, sekuralisasi, dan pada akhirnya liberasisasi. Lihat,
Dr. A. Qodry Azizy, MA.,MELAWAN GLOBALISASI; Reinterpretasi Ajaran Islam
(Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani), Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, cet I, 2003, hal. 7-9
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seluruh penjuru dunia. Tidak saja berkembang di Eropa, tapi juga
menyebar ke Amerika, bahkan juga ke Asia.
Perkembangan sains yang demikian cepat tersebut yang senantiasa
seiring dengan penemuan-penemuan dalam bidang teknologi, 163
membawa manfaat yang tidak terkira pada manusia. Berbagai kemudahan
telah didapatkan oleh manusia modern sebagai efek positif dari
perkembangan sains dan teknologi.
Penguasaan sains dan teknologi oleh Barat dijadikan pintu masuk
untuk melakukan kapitalisasi sebesar-sebesarnya, sebanyak-banyaknya.
Mereka pun melakukan ekspansi dan menguasai sumber-sumber ekonomi
di berbagai belahan dunia, khususnya di beberapa negara Asia dan Afrika.
Didorong oleh semangat kapitalisme, barat berbondong-bondong
melakukan kolonialisasi dan mengeruk sumber daya alam yang ada di
negara-negara berkembang sampai saat ini.
Keberhasilan‛ Barat dalam membangun kapitalisasi ekonomi selain
menyisakan ironi, juga membuat orang bertanya-tanya tentang semangat
mencapai keberhasilan tersebut. Beberapa pihak mengatakan,
keberhasilan Barat dalam mencapai semua itu karena mereka telah
melucuti agama dalam segala halnya. Agama dianggap sebagai
penghambat kemajuan. Karenanya, untuk memperoleh kemajuan, agama
harus disingkirkan.
Sementara menurut Marx, semua lembaga manusia termasuk agama,
didasarkan pada dasar-dasar ekonomi. Dalam arti, dasar ekonomi menjadi
sumber semangat dalam melakukan segala aktivitas manusia. Dengan kata

163

Teknologi tak lain adalah produk sains. Secara umum sains didefinisikan
sebagai pengetahuan sistematis mengenai sifat dasar atau prinsip-prinsip
objek-objek inderawi atau fisik, yang berasal dari observasi dan eksperimen,
yang karena itu bersifat empiris, eksak dan mudah untuk diukur. Jadi, sains
merupakan pengetahuan yang objeknya inderawi, paradigmanya positivistik,
dan ukurannya logis-empiris. Sementara teknologi adalah penggunaan sains
dalam pemanfaatan alam untuk kesejahteraan manusia. Lihat, Sukron Kamil,
Sains dalam Islam Konseptual dan Islam Aktual, Jakarta: PBB UIN-KAS, cet I,
2003, hal. 8
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lain, semangat kapitalisasi Barat ini tak lepas dari semangat ‚ekonomi‛ di
dalamnya.
Di sinilah Weber menolak teori Marx. Dalam karyanya yang terkenal,
The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism, ia menulis bahwa kapitalisme
dipengaruhi oleh semangat agama itu sendiri. Semangat agama Protestanlah yang telah mendasari negara Barat dalam membangun kapitalisme.
Dalam bahasa lain, tidak tepat kalau dikatakan bahwa Peradaban Barat
saat ini dibangun di atas reruntuhan nilai-nilai agama, justru nilai-nilai
agama itulah yang menjadi fondasi peradaban Barat yang sebenarnya.
Tulisan ini berusaha mengkaji pemikiran Max Weber dalam membahas
tentang keterkaitan antara agama dan kapitalisme tersebut. Dalam
beberapa hal, penulis nantinya juga akan membandingkannya dengan
konsep Islam tentang ekonomi dan pembangunan kapitalisme. Benarkah,
sebagaimana dikatakan Weber bahwa Islam tidak memiliki landasan dalam
pengembangan ekonomi khususnya untuk membangun kapitalisme.

B. MENGENAL MAX WEBER
Nama Lengkapnya Maxilian Weber, seorang sosiolog modern yang
berpengaruh dari Jerman. Ia dilahirkan di Erfurt Jerman pada tanggal 21
April 1864 dan meninggal dunia di Munich 56 tahun kemudian, tepatnya
pada tanggal 21 Juni 1920. Max Weber adalah ahli Ekonomi Politik dan
sosiolog modern yang menghasilkan karya brilian. Di antara karyanya yang
paling populer adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.164
Max Weber berasal dari kalangan keluarga kelas menengah. Ayahnya
adalah seorang birokrat yang menempati posisi penting dan menjadi
bagian dari kekuasaan politik yang mapan. Ayahnya cenderung
menghindari hal-hal yang dapat mengancam posisi dan kedudukannya. Ia
juga dikenal sebagai orang yang mencintai dunia. Hal ini bertolak belakang
dengan istrinya, Helene Fallenstein. Ibunya adalah seorang penganut
ajaran calvin yang taat. Ia biasa menjalani hidup prihatin (asetic) tanpa
kesenangan seperti yang menjadi orientasi hidup suaminya. Kehidupan
kedua orang tuanya yang bertolak belakang tersebut mempengaruhi
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Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), hlm. 30-31
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psikologi Weber, dimana ayahnya adalah seorang yang mementingkan
duniawinya, sedang hidup ibunya banyak tertuju pada aspek kehidupan
akhirat.165
Weber kecil lalu berhadapan dengan suatu pilihan: antara kehidupan
Ayah atau Ibunya yang masing-masing berbeda satu sama lain. Pada
awalnya ia memilih mengikuti orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian
tertarik makin mendekati orientasi hidup ibunya. Ketika berumur 18 tahun
Weber pergi dari rumah, belajar di Universitas Heildelberg. Hingga ia
mengikuti gaya hidup ayahnya, yang menjadikan ia terjerumus dalam
pergaulan bebas. Sebelum akhirnya ia menjadi sarjana hukum.
Setelah kuliah tiga semester Weber meninggalkan Heidelberg untuk
dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya,
dan belajar di Universitas Berlin. Sampai 8 tahun kemudian ia menjadi
pengacara dan pengajar di sana. Dalam proses itu minatnya bergeser ke
ekonomi, sejarah dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama
sisa hidupnya. Pada waktu bersamaan ia beralih lebih mendekati nilai-nilai
ibunya. Ia lalu menempuh kehidupan prihatin (ascetic) dan memusatkan
perhatian sepenuhnya untuk studi. Dengan mengikuti ibunya, Weber
menjalani hidup prihatin, rajin, bersemangat kerja, tinggi dalam istilah
modern disebut Workaholic (gila kerja). Semangat kerja yang tinggi ini
mengantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg
pada 1896.
Banyak dari karya-karyanya yang pada akhirnya belum sempat ia revisi,
disebabkan oleh penyakit tahunan yang ia derita. Koleksi karya-karyanya
banyak diterbitkan setelah ia meninggal. Karya yang paling akhir, yang
disusun berdasarkan catatan-catatan perkuliahan yang ditulis oleh para
mahasiswanya di Munich yaitu General Economic History. Karyanya yang
paling terkenal adalah The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism yang
berisikan tentang penelitiannya mengenai hubungan etika keagamaan
dengan semangat kapitalisme. Secara spesifik buku ini membahas tentang
keterkaitan antara etika protestan dengan semangat kapitalisme.
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C. MEMAHAMI KAPITALISME
Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang saat ini diterapkan oleh
banyak negara di dunia. Terlepas dari berbagai kontroversinya, diakui atau
tidak, kapitalisme telah berhasil memenangi pertarungan ideologis dengan
seterunya, sosialisme.
Keduanya memiliki nilai dan semangat berbeda. Bahkan, boleh
dikatakan, antara kapitalisme dan sosialisme bertolak belakang alias
kontradiktif. Namun pada akhirnya, kapitalisme-lah yang menguasai dunia.
Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menitikberatkan pada
peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk
barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. 166
Ebenstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh,
lebih dari sekedar sistem perekonomian.167 Ia mengaitkan perkembangan
kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme.
Ada pula yang memahami kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme
dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu memang diberi
kebebasan dalam mengembangkan ekonomi. Setiap individu dapat
mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang
bebas bersaing dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesarbesarnya dengan melakukan berbagai cara. Siapa saja bebas berkompetisi
untuk bisa mengalahkan yang lain dalam persaingan usaha yang ketat.
Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur, karena sistem
perekonomian sepenuhnya dipasrahkan kepada pasar secara bebas.
Sistem kapitalisme ini menjadikan mekanisme pasar sebagai
instrumen utama. Pasar diberi kebebasan untuk menentukan harga. Harga
diatur sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi. Apabila terjadi surplus
barang, maka dipastikan harga akan murah. Sementara ketika permintaan
barang meningkat sementara stok barang menipis, maka dapat dipastikan
harga akan meningkat tajam.168
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Selain itu, dalam sistem kapitalisme, kepemilikan terhadap barang dan
pendapat mendapat pengakuan yang sah. Tidak ada batasan dalam
kepemilikan dan kekayaan. Sesiapa yang berusaha dengan tekun dan
sungguh-sungguh untuk mengumpulkan kapital besar, maka ia pun berhak
mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah
diusahakan. Hal ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsep
sosialisme yang menihilkan kepemilikan pribadi dan menyerahkan semua
kekayaan kepada negara.
Fondasi sistem kapitalisme ini mengacu kepada pemikiran Adam Smith.
Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh
kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar
kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaanperusahaan negara. Kemakmuran akan dicapai manakala individu
dibiarkan bekerja dengan tekun, bebas, tanpa intervensi sehingga
mencapai keberhasilan yang diinginkan.169
Belakangan, berabad-abad setelah kapitalisme diterapkan dalam
dunia ekonomi, kita tahu bahwa kemakmuran tersebut tidak dapat dimiliki
oleh semua orang. Kemakmuran hanya terpusat kepada pemilik modal,
pemegang kapital. Sementara mereka yang menjadi buruh, menjadi
pekerja, selamanya tetap menjadi pekerja, yang dieksploitasi untuk
menghasilkan kapital yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, tanpa
memperhatikan kesejahteraan mereka. Akibatnya, mereka tetap hidup
dalam kubangan kemiskinan. Bukan karena tidak mau bekerja, tetapi lebih
karena sistem yang tidak memihak kehidupan mereka.

D. PEMIKIRAN WEBER
Suatu hal yang alamiah apabila seseorang memiliki hasrat untuk
memperoleh kapital. Kapital tersebut nantinya dijadikan sebagai alat
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kapitalisme tidaklah sesederhana itu.
Kapitalis akan berusaha mendapatkan modal sebanyak-banyaknya untuk
dikembangkan lagi menjadi tambahan kapital yang lain. Kapitalis mencari
uang untuk mengembangkan uang itu sendiri, bukan sekadar memenuhi
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kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam hal ini, uang tidak lagi menjadi
sekadar alat pemenuhan kebutuhan, namun sebagai sebuah tujuan dalam
mencapai kesuksesan.
Dalam arti, kapitalisme modern menuntut untuk membatasi konsumsi
supaya uang yang ada itu dapat diinvestasikan kembali dan untuk
pertumbuhan modal. Menuntut kesediaan untuk tunduk pada disiplin
perencanaan yang sistematis untuk tujuan-tujuan di masa mendatang,
bekerja secara teratur dalam suatu pekerjaan dan sebagainya. Di sini juga
terdapat semangat untuk berkerja secara disiplin, jujur, dan kerja keras
untuk menghasilkan apa yang diinginkan.
Menurut Weber, keliru jika dikatakan bahwa kapitalisme bisa
berkembang dengan pesat dengan menyingkirkan nilai-nilai agama dan
moralitas. Justru sebaliknya, agama menjadi sumbu utama dalam
menyulut api semangat kapitalisme. Keberhasilan kapitalisme tak lain
dipengaruhi oleh semangat dari nilai-nilai agama yang mendorong
seseorang untuk menjadi kapitalis.
Hal itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Max Weber dalam karya
masterpiece-nya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.170 Dalam
buku tersebut, dikatakan bahwa titik tolak Weber dalam mengemukakan
tesisnya adalah sebuah survey statistik yang dilakukan pada 1900 oleh
sosiolog Jerman Max Offenbacher, tentang kondisi ekonomi umat Katolik
dan Protestan‛ di Grand Duchy of Baden yang dari segi agama merupakan
campuran (60 persen pemeluk Katolik). Offenbacher menemukan bahwa
warga negara Protestan Grand Duchy memiliki persentase aset modal
yang sangat besar dan menduduki jabatan-jabatan pimpinan, kualifikasi
pendidikanya, posisi akademis, dan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut
keterampilan.171
Hal tersebut mendorong Weber untuk melakukan penelitian lebih
mendalam lagi tentang pengaruh semangat agama dalam kapitalisme.
Untuk sampai pada penemuan atas penelitiannya itu, semula yang
menjadi pokok pikiran utama Weber adalah latar belakang lahirnya
kapitalisme dan bagaimana ia bisa bertahan secara terus menerus. Dalam
hal ini logika Weber ada tiga: pertama, bila kapitalisme merupakan hasil
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tindakan manusia maka tentulah ada tindakan khusus yang dilakukan oleh
kelas tertentu. Siapakah pendiri kapitalis? Jawaban Weber adalah tipe
baru kewirausahaan dan tenaga kerja.172
Yang membedakan kedua tipe tersebut dengan yang lainnya adalah
adanya etos atau mental khusus, semangat kapitalis‛. Inilah tahapan kedua
Weber. Campuran unik antara motivasi dan nilai ini mencakup keuntungan
dalam arti menghasilkan pendapatan dan khususnya mencari uang sebagai
tujuan utama, dan tidak lagi disubordinasikan pada pemenuhan
kebutuhan lain. Apa yang semula dijadikan alat untuk memenuhi tujuan,
menjadi tujuan itu sendiri.173
Ketiga, bila semangat kapitalis itu merupakan syarat kelahiran kapitalis
dari mana datangnya semangat itu. Di sini lah sumbangan pemikiran asli
weber, yakni semangat kapitalisme yang banyak ditemukan dalam etika
protestan khususnya Calivinis.174
Weber melihat adanya keterkaitan antara penganut kehidupan
Calvinis yang diberi pedoman oleh agama mereka dan jenis prilaku dan
sikap yang diperlukan bagi kapitalisme agar bekerja secara efektif. Calvinis
mendorong memusatkan diri pada pekerjaan duniawi dan pada saat yang
sama juga mewujudkan kehidupan asketik: sederhana, rajin beribadah,
dan hidup hemat.175 Calvinis meyakini bahwa mereka tidak akan diberi
ganjaran oleh tuhan kecuali mereka sukses dalam kehidupan. Bekerja
tekun bukan alat untuk keselamatan tetapi merupakan tanda lahiriah
bahwa ia telah dirahmati oleh Tuhan.176
Secara lebih khusus, dalam ajaran calvinisme, dikenal apa yang disebut
calling. Calling merujuk pada ide awal bahwa bentuk tertinggi dari
kewajiban moral bagi individu adalah memenuhi tugas-tugasnya dalam
urusan duniawi.
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Lebih jauh, Weber menjelaskan bahwa arti penting dari konsep
panggilan dalam agama protestan adalah untuk membuat urusan-urusan
biasa dari kehidupan sehari-hari berada dalam pengaruh agama.
‚Panggilan‛ bagi seseorang adalah suatu usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan, dengan cara
perilaku yang bermoral dalam kehidupan sehari-harinya. ‚panggilan‛
merupakan suatu cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan
memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepada dirinya sesuai dengan
kedudukannya di dunia. ‚panggilan‛ adalah konsepsi agama tentang suatu
tugas yang telah ditetapkan Tuhan, suatu tugas hidup, suatu lapangan
yang jelas di mana seseorang harus bekerja.
Dalam perkembangannya doktrin takdir ini mengalami perkembangan,
terlebih pada ajaran Calvinisme. Menurutnya hanya beberapa orang yang
terpilih yang bisa terselamatkan dari kutukan dan pilihan itu sudah
ditetapkan jauh sebelum Tuhan. Alhasil muncul dua konsekuensi
perkembangan yakni pertama, seseorang diwajibkan meyakini diri sendiri
sebagai ‚orang terpilih‛ sehingga kurangnya keyakinan dipandang sebagai
indikasi kurangnya iman. Kedua: performa kerja yang baik. Oleh karena itu
kesuksesan calling dianggap sebagai sinyal/tanda untuk menentukan
apakah orang itu dipilih atau tidak. Jika seseorang berhasil dalam kerjanya
(sukses) maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi
penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami
kegagalan maka dapat diperkirakan seorang itu ditakdirkan untuk masuk
neraka.177
Konsep semangat kapitalisme yang digunakan, dimengerti dalam
pengertian khusus yakni sebagai semangat kapitalisme modern.178 Oleh
karena itu berkaitan dengan kapitalisme modern Eropa Barat dan Amerika.
Kapitalisme menurut Weber memang ada di Negara-negara non-Eropa
dan Amerika seperti di Cina, India dan Babilon serta di dunia maju abadabad pertengahan, akan tetapi dalam wilayah-wilayah itu etos kerja
khusus semacam Protestan berkurang di mana kerja harus ditunjukkan,
seolah-olah kerja merupakan suatu tujuan yang pasti dalam kerja itu
sendiri, semacam panggilan. Sistem kapitalis begitu membutuhkan
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kepatuhan terhadap suatu panggilan untuk mencari uang. Oleh karenanya,
konsepsi bahwa mencari uang sebagai tujuan di dalamnya yang mengikat
manusia sebagai suatu panggilan menjadi berlawanan dengan perasaan
etis pada keseluruhan periode sejarah.
Penolakan terhadap tradisi atau perubahan yang sangat cepat dalam
metode dan valuasi terhadap kegiatan ekonomi tidaklah mungkin terjadi
tanpa dorongan moral dan agama. Hanya saja Weber juga menyatakan
bukti mengenai tetap adanya perbedaan dari berbagai kelompok
keagamaan untuk ikut ambil bagian dalam kapitalisme yang mapan pada
masanya sendiri. Di Jerman, Perancis dan Hongaria, Weber menyatakan
dengan tegas bahwa distribusi pekerjaan dan persiapan pendidikan bagi
mereka menunjukkan bahwa para penganut Protestan Calvinis lebih besar
kemungkinannya untuk memainkan peranan dalam dunia usaha dan
manajerial, serta untuk melaksanakan pekerjaan di berbagai organisasi
modern berskala besar, dibandingkan dengan para penganut Katholik atau
Protestan Lutheran. Kedua kelompok ini cenderung tetap menekuni
pekerjaan di bidang pertanian, usaha kerajinan berskala kecil, atau dalam
berbagai profesi humanistik, hukum, dan pemerintahan.
Di sini terdapat konsepsi baru dari suatu agama, yaitu mengajarkan
untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu
kemajuan, tetapi sebagai suatu tugas. Ini merupakan perubahan dari
standart moral yang mengubah suatu kelemahan alami ke dalam suatu
ornamen semangat.179 Hal ini dapat dihubungkan sebagaimana ajaran
Calvinis, yang sebagian berisikan tentang suatu pekerjaan bukanlah
semata-mata sarana atau alat ekonomi. Kerja adalah suatu tujuan akhir
spiritual. Dikatakan bahwa suatu kemalasan yang mengakibatkan
rendahnya kreativitas kerja adalah suatu ancaman besar.180
Dalam bahasa yang lain, tesis terkenal Max Weber, The Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism pada intinya membicarakan tentang etika
dari suatu keyakinan religius dan semangat dari sebuah sistem ekonomi
dan terbangunnya hubungan antara jiwa dengan keseimbangan neraca.
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Dalam konteks ini, kata‚ kapitalisme‛ atau ‚semangat kapitalisme‛ 181
digunakan dalam pengertian yang sangat partikular, yaitu mengenai
struktur yang mengatur sikap masyarakat Barat, bukan hanya ekonominya,
tetapi juga sistem hukumnya, struktur politik, ilmu dan teknologi yang
terinstitusionalisasi dan seni.
Struktur yang mengatur masyarakat Barat Weber sebut sebagai
rasionalitas. Rasionalitas ini merembes ke semua bidang perilaku sosial,
organisasi buruh dan manajemen serta ilmu-ilmu kreatif, hukum dan
ketertiban, filsafat dan seni, negara dan politik, dan bentuk-bentuk
dominan kehidupan privat. Rasionalitas ini didorong oleh perlawanan
terhadap fitrah manusia yang cenderung kepada pra-rasional dan magis.
Akhirnya, dengan perlawanan ini, motif-motif dibalik perilaku manusia –
imaji, pemujaan, magis dan tradisi- direformasi melalui jantung keyakinan
agama. Agama dalam hal ini mendorong ke arahan rasionalitas ekonomi
sehingga berhasil melahirkan semangat kapitalisme yang menggelora.

E. KRITIK UNTUK WEBER
Tesis Weber telah berhasil memberikan pemahaman bahwa agama
memiliki kontribusi yang besar dalam mengembangkan perilaku ekonomi
masyarakat, khususnya kapitalisme. Weber berhasil menunjukkan bahwa
perubahan masyarakat Barat menuju kemajuan ekonomi tidak hanya
disebabkan oleh kelompok bisnis dan pemodal. Dalam penelitiannya,
sebagian dari nilai keberagamaan Protestan memiliki aspek rasionalitas
ekonomi dan nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada spirit keagamaan.182
Tesis tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara ajaran
agama dengan perilaku ekonomi. Sayangnya, Weber mengatakan bahwa
hanya Protestan Calvinis yang mendorong pemeluknya untuk menjadi
mengembangkan ekonomi dengan baik yang memiliki etos kerja dan daya
saing tinggi. Islam, Budha, Hindu dan lainnya disebut Weber tidak memiliki
potensi sebagaimana ajaran calvinis.
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Bahkan, secara lebih khusus Weber mengatakan Islam sebagai agama
monoteistik yang lebih menekankan kepada adanya prestise sosial. Islam
dianggap Max Weber sebagai agama kelas prajurit, mempunyai
kecenderungan kepada feodalisme, berorientasi pada prestise sosial,
sultanistis, menganut politik patrinial birokratis, serta tidak mempunyai
prasyarat rohaniah dalam pengembangan kapitalisme. Ia percaya bahwa
agama Islam tidak rasional dan karenanya bertentangan dengan
kapitalisme yang mendasarkan pada rasionalisme.183
Pandangan despotik terhadap Islam oleh Weber tersebut ditengarai
karena ia tidak benar-benar mencurahkan waktunya untuk mengkaji Islam.
Lebih jauh, Taufik Abdullah mengatakan bahwa Weber adalah seorang
anak Eropa yang kagum terhadap peradabannya dan juga seorang
intelektual yang terpengaruh kajian orientalisme di masa-masa awal
yang sebagian besar masih dihinggapi suasana ‚perang salib‛ hingga bias
dalam melihat Islam.184 Karenanya, adalah tidak benar bahwa Islam tidak
mendorong penganutnya untuk mempunya etos kerja yang tinggi seta
etika yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Taufik Abdullah (1979) dalam
bukunya Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi mengatakan
bahwa ‚etika‛ yang dipancarkan oleh Al-Qur’an hampir tak berbeda jauh
dengan yang disebut Weber ‚etika Protestan: jujur, kerja keras,
berperhitungan, dan hemat‛.185 Islam menganjurkan penganutnya
untuk bekerja keras untuk memperoleh kehidupan dunia dan akhirat
sekaligus. Dalam Islam, antara kehidupan dunia dan akhirat harus
seimbang satu sama lain. Bahkan, pekerjaan dunia yang diniatkan untuk
memberikan nafkah kepada keluarga merupakan ibadah yang besar
pahalanya di sisi Allah Azza Wa Jalla,.

183

Bryan S. Turner, Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat:Bongkar Wacana
Atas Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme
(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), hlm. 35
184
Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 19
185
Taufik Abdullah (Ed.), Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi
(Jakarta: LP3ES, Yayasan Obor dan LEKNAS-LIPI, 1986), hlm. 15
Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Max Weber (Perspektif Islam) | 151

Lebih dari itu, ada banyak ibadah dengan pahala tinggi yang
mempersyaratkan kekayaan duniawi. Misalnya, zakat, haji, shadaqah, dan
infaq fi sabilillah. Ibadah-ibadah tersebut tidak mungkin dapat dilakukan
oleh orang yang tidak mempunyai kekayaan duniawi.
Adapun etos kerja, jujur, dan hemat merupakan etika yang memang
sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam mengedepankan etos kerja yang
tinggi. Ada adagium yang populer dalam Islam tentang hal ini. Misalnya
adagium tentang kesungguhan yang berbunyi, man jadda wajada, yang
artinya barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.
Ataupun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaki yang
berbunyi, ‚Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup
selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan
mati besok pagi‛.
Karenanya dapat dipahami bahwa secara konseptual, Islam justru
mendorong penganutnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi dalam
ekonomi. Kaum muslim dituntut untuk kaya agar bisa mengabdi untuk
agama dan juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Di sinilah saya kira letak
perbedaan kapitalisme dengan konsep ekonomi Islam. Dalam Islam,
prinsipnya adalah keadilan dan pemerataan. Kepemilikan terhadap
kekayaan dibenarkan bagi siapa saja, namun dari harta yang dimiliki
tersebut sebagian harus disisihkan untuk orang miskin. Karena pada
prinsipnya di dalam konsep ideal Islam, tak ada orang miskin, yang ada
adalah orang yang ‚cukup‛, yang bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam
hidupnya.
Berbeda dengan kapitalisme yang mementingkan pengumpulan
kapital an sich, dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip mendasar yang
tidak boleh dilanggar, semisal prinsip kehalalan, larangan adannya
monopoli dan penimbunan, larangan eksploitasi sumber daya alam yang
dapat merusak lingkungan, serta hal-hal lain tidak selaras dengan prinsip
maqashid syari’ah Islam.
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F. PENUTUP
Harus diakui, Pemikiran Weber telah berhasil memberikan
pemahaman bahwa agama mempunyai kontribusi penting dalam
kapitalisme. Agama dalam hal ini etika Protestan menciptakan prakondisi
yang memungkinkan terjadinya pengembangan kapitalisme. Menurut
Weber, kapitalisme tidak melulu karena sumbangsi pengusaha dan
pemodal, namun juga ada peran serta agama di dalamnya yang
memungkinkan seseorang bekerja keras, tekun, jujur, disiplin sehingga
memungkinkan terkumpulnya kapital sebanyak-banyaknya.
Dalam etika protestan, bekerja dan berusaha merupakan panggilan
agama. Kesuksesan di dunia dikatakan sebagai representasi dari
kebahagiaan hidup di akhirat. Karenanya, penganut Protestan Calvinis ini
berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bekerja sekuat tenaga dengan
keras demi mencapai kesuksesan di dunia sehingga juga bisa sukses
nantinya di kehidupan akhirat.
Hanya saja, hanya fokus kepada agama Protestan Calvinis dan tidak
mengakui bahwa agama lain mempunyai pengaruh juga dalam perilaku
ekonomi. Padahal, dalam Islam misalnya, juga ada dorongan yang kuat
untuk membangun etos kerja yang tinggi. Dalam Islam, bekerja adalah
ibadah, bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab seorang
hamba Allah. Inilah yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari
Max Weber.
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PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH FASE
MODERN (TEORI KONSUMSI MONZER KHAF)
A. PENDAHULUAN
Pada bab 10 ini akan dimuat dengan pemikiran baru dari Hadirnya
ekonomi Islam di Fase kontemporer banyak melahirkan para ekonomekonom muslim yang mampu membahas dan mengkaji permasalahan
ekonomi dimasa kini, salah satunya Monzer Kahf. Monzer Kahf merupakan
tokoh muslim yang berasal dari Damaskus, Syiria. Beliau merupakan
lulusan dari University of Utah, Salt Lake City dalam bidang Ekonomi
Internasional. Beliau adalah Senior Research Economist untuk Islamic
Development Bank (IDB) Islamic Research and Education Institute di
Jeddah, Arab. Monzer Khaf merupakan salah satu pelopor dari pemikiran
ekonomi Islam dengan aliran mazhab mainstream yang mana arah
pemikirannya banyak membahas ekonomi Islam dengan pendekatan
analisis ekonometrika seperti teori konsumsi. Dalam teori perilaku
konsumen, Monzer Kahfi menghubungkan konsumsi dalam Islam dengan
tiga hal: pertama, rasionalisme dalam Islam, yang meliputi konsep sukses,
skala waktu perilaku konsumen dan konsep kekayaan.
Secara sederhana ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai sebuah
kajian ilmu tentang perilaku serta tindakan manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya yang mana dalam pemenuhan kebutuhan terdapat
batasan dalam segi prinsip syariah. Munculnya ekonomi islam tidak lepas
dari agama Islam itu sendiri serta para ekonom muslim.

Lahirnya pemikiran ekonomi Islam berawal dari turunnya ayat al quran
seperti pembahasan dalam hal pengelolaan harta, pelarangan riba, zakat,
infaq, sedekah, utang serta yang lainnya. Dengan turunnya ayat yang
berkaitan dengan ekonomi, hal tersebut menunjukkan bahwa semenjak
Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, diangkat menjadi Rasul,
Islam sudah menetapkan pokok pemikiran ekonomi Islam.
Seperti zaman Nabi Muhammad praktik riba dan bunga serta
perdagangan illegal seperti monopoli dan penimbunan telah mendapatkan
perhatian dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,, yang mana
pada saat itu digantikan dengan sistem perdagangan yang menjunjung
keadilan, kejujuran dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk alQuran. (Afzalurrahman 1997, 21)
Permasalahan ekonomi menjadi perhatian Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam,, karena permasalahan tersebut menjadi pilar
penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Tidak hanya itu, kebijakankebijakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,
dijadikan pedoman oleh para khalifah dan penerusnya dalam
menyelesaikan permasalahan ekonomi. Teori ekonomi para khalifah dan
penerusnya dalam menata kehidupan ekonomi negara menggunakan AlQuran dan hadits sebagai pijakannya. Namun, saat ini bentuk
permasalahan ekonomi belum variatif, sehingga teori-teori ekonomi yang
muncul belum beragam. Yang tidak lain merupakan objek utama yang
menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal seperti fokus
ekonomi hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi,
pertumbuhan, dan kebebasan. (Sahroni 2015, 10)
Dalam perjalanan perkembangan ekonomi Islam itu sendiri terbagi ke
dalam beberapa fase. Diantara beberapa fase ekonomi Islam tersebut,
Fase ekonomi kontemporer merupakan salah satu fase ekonomi yang bisa
dikatakan fase modern yang mana pada saat itu ekonomi Islam bisa
menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah ilmu yang mampu mengkaji
dan membahas permasalahan ekonomi kontemporer.
Pada Tahun 1930-an ekonomi Islam kembali muncul menancapkan
eksistensinya sebagai salah satu bangunan ilmu yang kukuh dan mampu
menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer. (Aravik 2017, 5)
Masa kontemporer dalam ekonomi Islam merupakan masa yang dimana
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banyak lahirnya para tokoh ilmuwan ekonom kontemporer yang
memperdalam pengetahuannya dalam bidang ekonomi Islam yang lebih
sistematis serta dapat mengikuti perkembangan ilmu ekonomi modern,
ilmuwan tersebut diantaranya adalah Umar Chapra, Muhammad Abdul
Manan Khursyid ahmad, Nejatullah Siddiqi, Afzalurrahman, dan yang
lainnya. (E. Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2010, 71)
Pembahasan ekonomi kontemporer tidak lepas dari lahirnya tiga
mazhab yang mempengaruhi teori-teori ekonomi Islam yang diantaranya
mazhab iqtishaduna, mazhab mainstream dan yang terakhir mazhab
alternatif kritis. Dari mazhab ketiga itu, mazhab mainstream merupakan
mazhab ekonomi Islam yang mana dalam pembahasannya mampu
menjelaskan fenomena ekonomi dengan menggunakan pendekatan
ekonometrika. Monzer Khaf adalah salah satu pelopor pemikiran ekonomi
Islam dengan aliran mazhab mainstream yang mana arah pemikirannya
banyak membahas ekonomi Islam dengan pendekatan analisis
ekonometrika seperti teori konsumsi.
Monzer Khaf juga salah satu yang pertama mencoba mewujudkan
penggunaan lembaga Islam dalam sektor distribusi seperti dalam hal zakat,
dan sedekah yang termasuk dalam agregat ekonomi yang mana
berhubungan dengan variabel pendapatan, konsumsi, tabungan serta
pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan dibahas
selanjutnya adalah konsep pemikiran Monzer Khaf.

B. MAZHAB MAINSTREAM
Mahzab mainstream dipelopori oleh Umar Chapra, Metwally,
M.A.Mannan, Monzer Khaf, Fahim Khan, da M.N. Siddiqi. Mayoritas
mereka adalah para pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di
universitas-universitas Barat, dan sebagai ekonom Islamic Development
Bank (IDB). Terdapat perbedaan antara mahzab mainstream dengan
mahzab iqtishaduna, mereka cenderung setuju dengan pemikiran
ekonomi konvensional yang mana masalah ekonomi ada karena sumber
daya yang terbatas sementara dihadapkan dengan tidak terbatasnya
keinginan manusia. Perbedaannya hanya terlihat dalam solusi
permasalahan ekonomi tersebut yang diantaranya adalah masalah
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kelangkaan sumber daya menyebabkan manusia harus melakukan pilihan.
(Aravik 2017, 8)
Perbedaan mendasar antara aliran pemikiran ini dan ekonomi
konvensional adalah solusi untuk permasalahan ekonomi ini. Dalam
ekonomi konvensional, pemilihan dan penskalaan prioritas didasarkan
pada selera pribadi masing-masing individu, apakah bertentangan atau
tidak dengan norma dan nilai agama. Dalam ekonomi Islam, pilihan tidak
dapat diambil tanpa aturan karena semua aspek kehidupan telah diatur
dan dipandu oleh Allah Azza Wa Jalla, melalui Al-Qur'an dan Sunnah. (M.
N.-A. Amalia 2014, 30) (Muhammad 2004, 72)
Oleh karena itu peran kita sebagai manusia ekonomi Islam, harus
selalu taat terhadap peraturan yang ada dalam syariah. Sehingga, mazhab
mainstream tidak pernah melepaskan semua teori ekonomi konvensional
yang ada. Namun yang bermanfaat atau maslahah digunakan dan yang
mudarat tidak digunakan, sehingga terjadi suatu proses transformasi
keilmuwan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam.
Sebab keilmuwan di dunia Barat yang sekarang berkembang pada
dasarnya adalah pengembangan keilmuwan yang telah dikembangkan
oleh para ilmuwan Muslim pada masa kegelapan (dark ages), sehingga
bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada
beberapa yang sarat nilai karena merupakan pengembangan dari
pemikiran ilmuwan Muslim terdahulu. (Aravik 2017, 10)
Metodologi yang digunakan oleh Mazhab ini merupakan deduksiinduksi namun selalu memperhatikan serta membandingkannya dengan
ilmu ekonomi konvensional. (Ismail 2015, 241) Pemikiran ekonomi Islam
dari Mazab Mainstream inilah yang paling banyak memberikan warna
dalam wacana ekonomi Islam sekarang karena banyak tokohnya dari
Islamic Development Bank (IDB) yang mempunyai fasilitas dana dan
jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional. (Yuliadi 2001,
34) Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sebagian besar tokoh Sekolah
Mainstream merupakan lulusan dari banyak universitas terkenal di negara
Amerika dan Eropa, sehingga dapat memaparkan dengan pendekatan
ekonometrika dari fenomena ekonomi dalam bentuk model ekonomi.
Mereka dapat menjelaskan ekonomi Islam dari segi “ekonomi” sehingga
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mudah dipelajari dan dicerna oleh mereka yang berlatar belakang
pendidikan ekonomi. (Yuliadi 2001, 34-35)

C. BIOGRAFI MONZER KHAF
Monzer Kahf lahir pada Tahun pada 1940 di Damaskus, Syria. Kahf
mendapatkan gelar B.A. di bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada
1962 serta mendapatkan penghargaan secara langsung dari Presiden Syria
sebagai lulusan terbaik. Pada 1975, Kahf meraih gelar doktor ilmu
ekonomi spesialisasi ekonomi International dari University of Utah, Salt
Lake City, USA. Tidak hanya itu, Khaf juga pernah mengikuti kuliah
informal yaitu, Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and
Islamic Studies di Syria. Mulai tahun 1968 Khaf mendapatkan sertifikat
sebagai akuntan publik. Pada 2005. Kahf menjadi seorang guru besar
ekonomi Islam dan perbankan di Universitas Yarmouk di Jordan (The
Garduate Programe of Islamic Economics and Banking). (Kahf n.d.)
Kahf mengabdikan diri dalam sektor pendidikan lebih dari 34 tahun,
dan merupakan seorang asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Utah di Negara bagian di barat Amerika (Salt Lake City) pada tahun
1971 sampai dengan tahun 1975. Ia juga menjadi dosen di School of
Business, Universitas Damaskus di Syria sejak tahun 1962 hingga tahun
1963. Pada tahun 1984 Kahf memutuskan untuk bergabung dengan
Islamic Development Bank (1DB) dan sejak 1995 ia menjadi ekonom Islam
senior di IDB. (Aravik 2017, 63)
Kahf adalah seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan ideide di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fikih dan hukum dengan
dwibahasa Arab dan Inggris. Pada 1978, Kahf menerbitkan buku tentang
ekonomi Islam dengan judul The Islamic Economy: Analytical Study of the
Functioning of the Islamic Economic System. Buku ini dianggap sebagai
awal dari analisis matematis ekonomi dalam studi ekonomi Islam karena
pada tahun 1970-an sebagian besar karya tentang ekonomi Islam masih
membahas prinsip-prinsip dan garis besar ekonomi. Adapun hasil
pemikiran Kahf lainnya diantaranya, A Contribution to the Theory of
Consumer Behavior in an Islamic Society (1984), Principles of Islamic
Financing: A Survey (with Taqiullah Khan, 1992), Zakah Management in
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Some Muslim Societies (1993), The Calculation of Zakah for Muslim in
North Amerika (1996), dan karya tulis lainnya.
Dari sekian banyak buku literatur ekonomi Islam, buku yang ditulis
Kahf dengan judul The Islamic Economy: Analytical Study of the
Functioning of the Islamic Economic System yang mana banyak dibaca oleh
mahasiswa di universitas yang memberikan pilihan pelajaran ekonomi
Islam. Selain itu, buku tersebut dijadikan buku rujukan ekonomi Islam
dibanyak Universitas di Malaysia karena telah diterjemahkan ke dalam
buku Malaysia. Hingga saat ini, Kahf merupakan peneliti senior di Lembaga
Penelitian dan Pelatihan Islam pada Islamic Development Bank, Jeddah.
(Haneef 2010, 87-88)
Monzer Kahf adalah ekonom yang berasal dari Mazhab Mainstrem
serta dengan latar pendidikannya yang lebih banyak mendapatkan
pendidikan Barat sehingga hasil pemikiran ekonominya lebih mengarah
kepada neoklasik. Oleh karena itu pendidikan Barat yang Kahf dapatkan
banyak mempengaruhi dalam pemikirannya.

D. PEMIKIRAN EKONOMI MONZER KAHF
a. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam
Menurut Monzer Kahf, ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu
ekonomi yang bersifat interdisipliner, dalam arti kajian ekonomi Islam
tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan
mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya juga
terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tools of analysis, seperti
matematika, statistik, logika dan ushul fikih. (E. Amalia, Keadilan Distributif
dalam Ekonomi Islam 2009, 114)
“The scope of "economics" as redefined from Islamic point of view is
the human behavior, in all its facets, under all sorts of moral and religious
values, and within all kinds of social, political and legal frameworks. The
economic theorization should be able to explain the behavior of believers
and disbelievers in their pursuit of material objectives; it should have the
capability of understanding the motives for a riba-based financing, a markup based murabahah sale, and a profit and loss sharing participatory
financing.” (Kahf, Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology
2003, 17)
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Kahf mendefinisikan ulang ekonomi dari pandang Islam adalah
perilaku manusia, dalam segala aspeknya, di bawah segala macam nilai
moral dan agama, dan dalam semua jenis kerangka sosial, politik dan
hukum. Teorisasi ekonomi harus dapat menjelaskan perilaku orang
beriman dan kafir dalam mengejar tujuan material; Memiliki kemampuan
memahami motif pembiayaan riba, penjualan murabahah berbasis mark
up, dan pembiayaan partisipatif bagi hasil.
Dalam papernya terkait penjelasan definisi dan metodologi ekonomi
Islam, Monzer Kahf menjelaskan beberapa definisi ekonomi Islam dari
para ekonom Muslim seperti Abu Zarqa hingga Ibn Khaldun. Adanya
definisi yang tidak sama yang berasal dari para ekonom muslim akan
berefek kepada metodologi. Monzer Kahf menjelaskan bahwa tidak ada
pendapat yang sama di antara para ilmuwan ekonomi Islam perihal
definisi, cakupan, metode serta alat analisis yang digunakan hingga
hubungannya dengan ekonomi konvensional. Sehingga Monzer Kahf
berkesimpulan bahwa para ekonom muslim mempercayai bahwa ekonomi
Islam adalah suatu ilmu yang terpisah dan terbebas dari ekonomi
konvensional sehingga ada kecenderungan untuk mempertahankan
perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional.
Sistem ekonomi mencakup tiga komponen: pertama adalah ideologi
atau filosofi dasar; kedua adalah seperangkat dari aksioma, asumsi serta
prinsip umum, yang berasal dari ideologinya; ketiga adalah seperangkat
peraturan operasional yang jika diterapkan pada sumber daya manusia
serta material tertentu, menghasilkan perumusan dan juga pembentukan
relevansi dari aktivitas produksi, distribusi, konsumsi serta tingkat
pencapaian ekonomi suatu masyarakat. Sehingga, sistem ekonomi tidak
boleh lepas dari kehidupan nyata, seperti halnya sistem hukum diperlukan
untuk mempertahankan penerapannya jika ingin tetap ada. (Kahf, Islamic
Economics: Notes on Definition and Methodology 2003, 25)
Karenanya, tugas mengelaborasi sistem ekonomi Islam terdiri dari dua
bagian: (Kahf, Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology
2003, 25)
1) Penemuan teoretis dari semua komponen sistem dan koherensi
internalnya; dan
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2) Penyelidikan validitas ekonomi dan penerapan sistem termasuk cara
variabel dan perilaku dipengaruhi dalam kerangka kerjanya.
Cara hidup Islam dalam segala aspeknya bersumber dari sumbersumber dasar Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber-sumber ini hanya
memberikan ringkasan tentang sistem ekonomi Islam dan meninggalkan
banyak bahan untuk dikerjakan oleh para pemikir Muslim. Bahkan terkait
dengan isu-isu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, masih
terdapat ruang yang besar untuk mengerahkan upaya guna menemukan
kandungan ekonomi dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Allah dan
Rasul-Nya (SAW). (Kahf, Islamic Economics: Notes on Definition and
Methodology 2003, 25)
Ekonomi Islam juga harus mengambil tugas kedua, yaitu merevisi teori
ekonomi konvensional. Tugas ini terdiri dari dua langkah. Pertama,
takhliyah, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan postulat yang bias
terkait dengan pandangan dogmatis, dogmatis, moral, atau doktrin
ekonomi konvensional. Kedua, tahliyat, yaitu masuknya ilmu ekonomi dan
postulat positif yang bersumber dari syariah. Namun, Kahf menekankan
bahwa sangat penting untuk membedakan antara premis dan alat di mana
ekonom Islam memandang ekonomi Islam yang memiliki sedikit
ketidaksetujuan dengan alat analisis ekonomi konvensional. (Furqani 2011,
11-12)
b. Islamic Man
Ekonomi konvensional tidak sama karena menganggap manusia
sebagai manusia ekonomi rasional atau rational economic man, sementara
tipe manusia yang ingin dibangun Islam adalah manusia Islam
(ibadurrahman).
Islamic man dianggap menjadi perbuatan yang rasional apabila
memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang seimbang yang
diaplikasikan sesuai prinsip-prinsip Islam. Tauhidnya mengantarkan kita
untuk beriman, Allah lah yang berhak membuat peraturan yang mana
dalam peraturan tersebut mengantarkan kesuksesan pada hidup. (Aravik
2017, 66)
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Islamic man saat mengonsumsi suatu komoditi tidak selalu memiliki
tujuan untuk memaksimumkan utilitas, namun sering pula memperhatikan
kehalalan akan suatu barang yang akan dikonsumsi, menghindari tindakan
berlebihan serta yang berpotensi memudaratkan masyarakat atau tidak
dan sebagainya. Sifat yang dimiliki Islamic man adalah tidak materialistik,
karena selalu mengutamakan aturan syariat agar melakukan kebaikan
untuk umat. Sehingga, Islamic man memiliki sifat baik, senang membantu,
dan peduli terhadap masyarakat terdekat. Ia rela mengorbankan
kebahagiaannya untuk membahagiakan orang lain (QS. al-Baqarah [2]: 215;
QS. al-Lail [92]: 18-19).
Motif berbuat baik kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah,
sedekah, membantu anak yatim, memberikan zakat harta, dll, tidak
didasarkan pada motif ekonomi seperti dalam doktrin tanggung jawab
sosial, tetapi hanya pada harapan untuk orang lain. keridhaan Allah Azza
Wa Jalla,. (Aravik 2017, 66)
Menurut pandangan Kahf, Seorang Muslim tidak harus selalu
beragama Islam. Namun bisa disebut Islamic man ketika orang tersebut
mempunyai keinginan untuk menerima paradigma Islam. Sehingga segala
keputusan yang dibuat akan berbeda dengan orang yang menjalankan
ekonomi konvensional. Terdapat pula tiga pilar yang diantaranya adalah:
(Chamid 2010, 386)
a) Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah; umat manusia adalah
sebagai khalifah-nya (memiliki hak/bertanggung jawab).
b) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
c) Kerja adalah kebajikan; kemaslahatan adalah sifat buru; oleh karena
itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri
c. Teori Konsumsi
Monzer Kahf menghubungkan konsumsi dalam Islam dengan tiga hal,
yakni; rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Kahf
berpendapat bahwa konsumsi dalam Islam berimplikasi pada dua tujuan,
yaitu duniawi dan ukhrawi. Maka, memaksimalkan pemuasan (kebutuhan)
tidaklah dikutuk dalam Islam selama kegiatan tersebut tidak melibatkan
hal-hal yang merusak. (Kahf, The Islamic Economy; Analytical of the
Function of the Islamic Economic System. 1997, 28)
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Unsur-unsur pokok rasionalisme, yaitu: (Aravik 2017, 67-72)
Pertama, konsep sukses atau keberhasilan di mana Islam
menghalalkan setiap orang untuk menggapai keberhasilan di dunia melalui
kegiatan ekonomi, tetapi dalam pandangan Islam kesuksesan tidak hanya
dalam bentuk materi, melainkan juga keberhasilan dalam mengikuti
kemaslahatan Allah Azza Wa Jalla,. Dalam Islam keberhasilan hidup
seorang Muslim dilihat dengan moralitas. Semakin besar semangat kerja,
semakin besar pula tingkat kesuksesan yang diraih. Kunci moralitas dalam
Islam diantaranya adalah kebajikan, kebenaran serta ketakwaan kepada
Allah. Taqwa kepada Allah dapat dilakukan dengan niat karena Allah untuk
berserah diri atas seluruh hidup yang hanya ditujukan kepada Allah serta
dengan cara yang sudah ditentukanNya.
Kedua, skala waktu perilaku konsumen. Dari sudut pandang Islam,
hidup tidak hanya untuk di dunia, namun untuk di akhirat. Sehingga untuk
mendapatkan utilitas, harus bisa seimbang dengan tujuan kedua waktu
tersebut sehingga bisa mencapai keberhasilan yang sesungguhnya.
Beberapa profit atau utilitas di dunia ini dapat dikorbankan untuk utilitas
di akhirat. Dalam Islam, setiap Muslim wajib menggunakan waktu dalam
hidupnya untuk berdzikir kepada Allah dan mempunyai kewajiban
memberikan sebagian energinya untuk menyebarkan kebenaran serta
perbuatan yang baik dan harus menggunakan energi serta waktunya
dalam kehidupan agama, akhlak serta kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan umat.
Ketiga, pemahaman kekayaan. Dimana dalam pandangan Islam
kekayaan merupakan titipan dari sang pencipta serta sebagai salah satu
cara bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat
sedangkan konsep kekayaan dalam konvensional merupakan hak
seseorang dan menjadi ukuran tingkat pencapaiannya di dunia.
Keempat, konsep barang. Dimana dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa
barang dilihat dari bentuknya terdiri dari 2 bentuk, diantaranya : Pertama,
barang al-tayyibat yang artinya barang yang baik, suci serta bermanfaat;
Kedua barang al-rizq yang artinya pemberian dari Allah, yang didalamnya
mengandung kehalalan atau keharaman. Barang terbagi menjadi tiga
kategori dalam ekonomi Islam: pertama, barang primer atau disebut
barang daruriyyat; Kedua, barang sekunder atau disebut barang hajiyyat
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dan: Ketiga, barang tersier atau barang tahsiniyyat. Ketika akan
menggunakan barang/jasa Islam selalu memperhatikan maqashid syariah.
Ketiga kategori barang di atas berbeda dilihat dari segi tingkatannya.
Kelima, etika konsumen. Di mana Islam memperbolehkan seorang
muslim untuk memanfaatkan barang dalam mencapai utilitasnya selama
seorang muslim tersebut mengonsumsi barang yang halal dan toyib.
Namun, Islam melarang mengonsumsi barang dengan berlebih-lebihan
(israf) dan pemborosan (tabzir) seperti menyuap dan melakukan judi.
Islam mempunyai etika yang harus dijalankan, antara lain:
a) Pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Salah satu bentuk terimakasih
atas nikmat Allah dari segi harta yang telah diberikanNya antara lain
dengan cara melakukannya dengan serba halal tayyibah, baik dalam
hal produksi dan distribusi, maupun dalam memperoleh dan
mengonsumsi. Mengonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan
syarat utama bagi kehidupan manusia Muslim yang menghendaki
kehidupan yang lebih baik.
b) Kedua, gemar bersedekah. Selain dikenai kewajiban zakat, setiap
Muslim juga dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah yang mana
dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 261-262. Dalam surat tersebut
menjelaskan bahwa orang yang berinfak maka Allah akan
melipatgandakan atau menambahkan baik pahala di akhirat maupun
hartanya.
c) Ketiga, larangan pelit. Pelit, kikir, atau bakhil adalah salah satu sifat
yang dibenci oleh Allah Azza Wa Jalla,. Dalam QS. al-Hadid ayat 23-24)
menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan
membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang
lain berbuat kikir.
d) Keempat, larangan boros (tabzir/israf). Perilaku konsumsi yang
dilakukan secara berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat yang
tidak mengenal Tuhan sehingga perilaku tersebut merupakan israf
(pemborosan) sementara menghambur-hamburkan harta tanpa guna
adalah tabzir. Islam mengajarkan pola konsumsi dan penggunaan
harta secara wajar dan berimbang. Dalam QS. al-Isra' ayat 26-27)
menjelaskan bahwa orang yang melakukan pemborosan adalah
saudara setan yang ingkar kepada Tuhannya. Dan yang terakhir adalah
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kesejahteraan hakiki untuk manusia yang disebut dengan maslahah alibad. Rasionalitas dalam ekonomi Islam senantiasa memperhatikan
kesejahteraan baik itu kesejahteraan diri sendiri, keluarga, maupun
untuk lingkungan sekitar.
Dalam Islam, seseorang dikatakan rasional jika bisa menghindari diri
dari perilaku berlebihan atau israf. Seorang muslim yang melakukan
kegiatan konsumsi atas suatu barang dan jasanya akan ada beberapa hal
yang dijadikan pertimbangan seperti dari segi maslahah, baik bagi dirinya
sendiri maupun bagi orang lain serta menghindari perilaku israf. Ia tidak
akan mengikuti keinginannya untuk mendapatkan suatu kepuasan atau
mencapai tingkat utilitasnya, apabila terdapat perilaku israf di dalamnya.
Namun ia akan lebih memilih untuk mengeluarkan sebagian
pendapatannya untuk sedekah atau berinfaq kepada orang sekitarnya
yang membutuhkannya.
Selanjutnya adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia karena
tujuan akhirnya adalah untuk kebahagiaan yang kekal di akhirat salah
satunya dengan niat tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia
melainkan mendapatkan pahala juga. Tidak hanya tindakan tersebut,
seorang muslim harus bisa istiqomah dalam memprioritaskan pemenuhan
keperluan. Dalam Islam keperluan dibagi menjadi tiga yakni daruriyyah,
hajiyyah, serta tahsiniyyah. Perbedaan kepentingan tersebut dilihat dari
segi tingkat kemanfaatan dan kepentingan dalam pemenuhannya. Seorang
Muslim harus bisa mengelola keuangannya berdasarkan tingkat
prioritasnya secara istiqomah. Seperti dalam praktinya, tingkat daruriyyah
harus diutamakan dibanding kebutuhan hajiyyah dan tahsiniyyah.
Terakhir adalah harus bisa memperhatikan etika serta norma dalam
segala aktivitas kehidupannya. Seperti halnya dalam mengonsumsi barang
atau jasa, seorang muslim perlu menerapkan etika dan norma yang sesuai
dengan syariat Islam seperti tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi
suatu barang dan juga tidak kikir karena dalam harta kita terdapat hak
orang lain. Sehingga dengan hal tersebut, seorang muslim bisa
mengutamakan kepentingan dibanding memenuhi keinginannya yang tak
terbatas untuk mencapai utilitasnya.
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d. Perilaku Konsumen dalam Islam
Berkaitan dengan konsumsi, Kahf mengembangkan pemikirannya
tentang teori perilaku konsumen untuk melihat kepuasan maksimal
melalui pengeluaran akhir (Final Spending). Dalam ekonomi konvensional
fungsi konsumsi tidak lepas dari pendapatan serta konsumsi akan suatu
barang dan jasa.
Barang dan jasa tersebut merupakan bagian dari final spending yang
mana dalam konsumsi barang dan jasa ini mempunyai tujuan untuk
mencapai tingkat kepuasan. Selanjutnya, pengeluaran untuk Allah
merupakan bagian dari final spending namun tidak termasuk dalam bagian
konsumsi, sehingga berdasarkan hal tersebut istilah pengeluaran akhir
mengacu pada dua komponen ini bersama-sama. Pengeluaran akhir
dibedakan dari investasi karena yang terakhir mempengaruhi tingkat
kekayaan, sedangkan yang pertama tidak.
Menurut Kahf menabung dipahami sebagai tindakan positif yang mana
memiliki tujuan tersendiri serta bukan sebagai tindakan yang dilakukan
setelah konsumsi terjadi. Seseorang menabung mempunyai beberapa
alasan yang diantaranya untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian
masa depan, untuk menyimpan dan mengumpulkan kekayaan dan lainlain. Tindakan tersebut bersaing dengan pengeluaran akhir (final spending).
Sehingga semakin kuat kecenderungan untuk pengeluaran akhir (final
spending), maka semakin besar pula pendapatan yang akan dialokasikan
untuk pengeluaran akhir (final spending). Dengan begitu maka
pengeluaran akhir dapat melebihi pendapatan; dalam hal ini, tabungan
menjadi negatif.
Kejadian tersebut bisa saja terjadi ketika tingkat pendapatan yang
sangat rendah sementara konsumsi melebihi pendapatan saat ini, atau
ketika tingkat pemahaman agama yang sangat tinggi akan mengingat
kehidupan setelah kematian; ini dicontohkan oleh pilihan Abu Bakar ketika
dia membawa semua kekayaannya yang terkumpul kepada Nabi untuk
membiayai salah satu pertempurannya. Sebaliknya, semakin besar
keinginan untuk menabung, semakin tinggi proporsi tabungan terhadap
pendapatan.
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Berkaitan dengan fungsi makro pengeluaran akhir (final spending)
dalam ekonomi Islam, Kahf membuat asumsi yang diantaranya:
1) Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ekonomi dimana syariat Islam
berlaku.
2) Lembaga Zakat dianggap sebagai bagian dari struktur sosial ekonomi
dan dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ajaran Islam;
3) Ekonomi Islam melarang riba.
4) Qirad sebagai institusi ekonomi yang legal.
5) Pasar moneter yang berkembang untuk barang-barang produsen,
barang-barang konsumsi, dan terutama instrumen keuangan.
6) Memaksimumkan kepuasan atas pendapatannya untuk kebaikan
seperti zakat,
Dengan asumsi model Makro tersebut, maka terdapat kaitan antara
lembaga Zakat dan larangan Riba pada keputusan alokasi pendapatan
antara tabungan dan pengeluaran akhir (final spending). Dampak zakat
bagi muzaki adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran Zakat membujuk pembayar untuk menaikkan rasio
tabungan pada setiap tingkat pendapatan. Karena zakat dikenakan
pada akumulasi kekayaan bersih dan tidak hanya pada pendapatan,
pemilik kekayaan-konsumen harus meningkatkan rasio tabungannya
untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun.
2. Zakat menghukum kekayaan yang menganggur, apakah ini disimpan
dalam istilah "Argent steril" atau dalam hal "menunggu" alat produksi.
Efek ini mempererat hubungan antara keputusan menabung dan
berinvestasi

E. PENUTUP
Monzer Khaf salah satu ekonom kontemporer yang mana dalam dasar
pemikirannya diambil dari sumber al-quran dan hadits. Beliau merupakan
ekonom Islam dengan aliran mzahab mainstream yang mana dalam
mengkaji permasalahan ekonomi Islam dan tetap memperhatikan serta
membandingkannya dengan ilmu ekonomi konvensional sebagai
perbandingan serta mampu menjelaskan fenomena ekonomi dalam
bentuk model-model ekonomi dengan pendekatan ekonometrika.
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Dalam pemikirannya, Monzer Kahf berpendapat bahwa manusia
sebagai rational Islamic man, dimana dalam mengonsumsi suatu barang
tidak selalu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu
memperhatikan juga kehalalan akan barang tersebut, tindakan dalam
menggunakan barang tersebut tidak mengandung israf ataupun tabzir,
serta melihat manfaat akan barang tersebut dan lain-lain. Sifat dari Islamic
man tidak materialistik sehingga senantiasa memperhatikan perintah akan
syariat Islam untuk melakukan kebajikan kepada masyarakat. Sehingga ia
baik hati, suka membantu, dan peduli kepada masyarakat sekitar.
Dalam salah satu teorinya yakni teori perilaku konsumen, Monzer Kahf
menghubungkan konsumsi dalam Islam dengan tiga hal, yakni;
rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Kahf berpendapat
bahwa konsumsi dalam Islam berimplikasi pada dua tujuan, yaitu duniawi
dan ukhrawi.
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POLITIK EKONOMI ISLAM ERA
REFORMASI KONSEP M. UMER CHAPRA
A. PENDAHULUAN
Membicarakan situasi ekonomi sebuah negara tentu permasalahan
tidak hanya menyentuh aspek hilir (tingkat dan keadaan ekonomi
penduduk), tetapi juga terkait dengan aspek yang paling hulu, yaitu teori
dan perspektif ekonomi politik yang diambil menjadi landasan sebuah
kebijakan ekonomi. Selama ini, teori ekonomi politik yang digunakan
irrelevan dan diskonteks dengan keyakinan penduduk Indonesia yang
mayoritas Muslim. Orang sering melupakan dan mengabaikan faktor ini,
padahal di sinilah muara masalahnya. Suatu negara yang komponen
penduduknya mayoritas muslim, maka logisnya ialah teori
pembangunannya pun berdasarkan keyakinan dan budaya yang mereka
yakini itu. Kesenjangan teori dengan keyakinan dan budaya penduduk,
senantiasa berujung pada kegagalan. Untuk hal ini, adalah waktunya
diajukan ekonomi politik Islam agar selaras dengan keyakinan dan budaya
mayoritas penduduk Indonesia. Dengan cara itulah problem yang bersifat
hulu dapat ditangani secara dini. Hal ini juga diharapkan untuk melampaui
debat wacana yang stagnan selama ini, khususnya di Indonesia, yang
hanya sekedar debat antara negara islam versus negara sekuler maupun
syariat islam versus konstitusionalisme.
Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan.
Proses yang terjadi dalam hal tukar menukar dengan kesepakatan tertentu
menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi

perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan individu dalam perekonomian
secara khusus, maupun tindakan dalam bidang lainnya secara umum,
sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan alam individu
tersebut.186 Maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur dan
memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan,
baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, masyarakat dunia
hari ini telah teracuni oleh pandangan Barat yang kapitalis, dan imperialis.
Tidak banyak yang memahami konsep kehidupan islami dan tidak banyak
pula yang memiliki pandangan yang islami.
Pada abad ke-20, cendekiawan muslim mulai bermunculan dan
membangkitkan kembali semangat keilmuan yang sempat meredup dari
Islam. Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan digemakan,
berbagai konverensi dan pembahasan mengenai Islamisasi ilmu
pengetahuan digagas. Termasuk bidang ekonomi yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kesadaran untuk
menyepadukan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu ekonomi menjadi
pemicu bagi para pemikir dan ekonom Muslim untuk memberikan
sumbangsihnya terhadap proses Islamisasi ilmu ekonomi. Maka berikut ini,
penulis akan berusaha untuk mengupas pemikiran salah satu tokoh
ekonom dunia terhadap ekonomi Islam, yaitu Prof. Dr. M. Umer Chapra,
yang telah memberikan kontribusi berarti dalam proses Islamisasi ilmu
ekonomi.

B. BIOGRAFI M. UMER CHAPRA
M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1
Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata satu dan magister di
Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada
tahun 1961 dengan predikat cumlaude di Universitas Minnesota,
Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya
dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang
sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif
186

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, (United Kingdom: The
Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992)
hlm. 4

172 | Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah

melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan
prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat.
Hasil kajian itu, dituliskan dan dibukukan dengan judul The Economic
System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature, (London, 1970).
Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan Associate Editor
pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic
Development.
Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di
beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah Harvard Law School,
Universities of Wiscousin, United States, Universitas Autonoma, Madrid,
Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London
School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa
Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan
Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Riyadh, dan menjabat sebagai
penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga
menjabat sebagai penasehat riset di Islamic Research and Training
Institute (IRTI) di Islamic Development Bank (IDB), Jeddah. Dia juga
bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Services Board
(IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (20022005).
Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan
penghargaan dari The Islamic Development Bank untuk bidang Ekonomi
Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang
keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan
penghargaan yang dianugrahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa
medali emas dari IOP (Islamic Overseas of Pakistanis) untuk jasanya
terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di
Islamabad.

C. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA
M. Umer Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia
ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu
manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.
Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya.
Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep Siklus
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Chapra, hayyatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam,
dan konsep perbankan Syariah.
a. Siklus Chapra
Salah satu ahli pemikir Islam yang memberikan kontribusi dalam
perkembangan Ilmu Ekonomi Islam adalah Ibnu Khaldun, yang terkenal
dengan buku “Muqaddimah” yang sebenarnya merupakan volume
pertama dari tujuh volume buku sejarah yang disebut sebagai “Kitab al‘Ibrar” atau “Buku tentang Pelajaran-pelajaran (Sejarah)”. Buku
“Muqaddimah” adalah realisasi pemikiran Ibnu Khaldun secara ilmiah yang
menyajikan prinsip-prinsip yang menyebabkan kejayaan dan keruntuhan
sebuah dinasti, negara, atau peradaban sebagai faktor yang terkait erat
dengan kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat. “Muqaddimah”
merupakan bagian penting kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun dalam ilmu
ekonomi.
Perumusan dan pemahamannya yang jelas dan mendalam telah
mendapat pengakuan sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih
modern dan canggih. Rumusan Ibnu Khaldun yang terkenal dalam
kebijaksanaan politik pembangunan disebut sebagai “Dynamic Model of
Islam” atau Model Dinamika. Model Dinamika adalah sebuah rumusan
yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan
prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan
bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut
tidak dapat dibedakan. Rumusan model dinamika tersebut adalah :
1. Kekuatan penguasa/ pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali
dengan implementasi Syariah;
2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan penguasa/
pemerintah;
3. Penguasa/ pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali
dari rakyat;
4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan;
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan;
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
7. Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umatNya;
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8. Penguasa/ pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab
untuk mewujudkan keadilan.
Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari
analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial,
ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau
Governance (G), masyarakat atau Nation (N), kekayaan/ sumber daya atau
Wealth (W), pembangunan atau growth (g) dan keadilan atau justice (j).
Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling
tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Rumusan
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Cara kerja lingkaran ini menyerupai rantai reaksi untuk jangka waktu
yang panjang dan merupakan sebuah kedinamisan yang diperkenalkan
dalam seluruh analisis. Dimensi ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor
politik, agama, sosial, dan ekonomi saling mempengaruhi selama kurun
waktu tertentu sehingga faktor-faktor tersebut dapat menuntun suatu
peradaban menuju pembangunan dan kemunduran atau kejayaan dan
keruntuhan. Dalam rumusan ini, tidak ada klausula cateris paribus karena
tidak ada satu variabel yang konstan. Satu variabel bisa berfungsi sebagai
mekanisme pemicu dan variabel yang lain dapat bereaksi atau tidak dalam
arah yang sama. Oleh karena itu, kegagalan di satu sektor tidak akan
menyebar ke variabel yang lain karena sektor yang gagal tersebut akan
diperbaiki atau kemunduran suatu peradaban akan lebih lama. Sebaliknya
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jika sektor yang lain bereaksi sama layaknya dengan mekanisme pemicu,
maka kegagalan itu akan memperoleh momentum melalui rantai reaksi
yang berkaitan, sehingga kegagalan ini membutuhkan waktu yang lama
untuk mengidentifikasi penyebab dan akibatnya. Lingkaran sebab akibat
ini akan mengacu kepada “Lingkaran Keadilan” (Ciecle of Equity). Dua
pengait yang paling penting dalam rantai sebab akibat tersebut adalah
pembangunan (g) dan keadilan (j). Pembangunan (g) dianggap penting
karena kecenderungan normal di dalam masyarakat berubah-ubah.
Kecenderungan itu dapat meningkat atau menurun.
Pembangunan yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak sematamata mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tersebut
juga mengacu kepada pembangunan manusia seutuhnya sehingga masingmasing variabel tersebut (G, S, N, dan W) memperkaya satu dengan yang
lain,
sehingga semua variabel memberikan kontribusi terhadap
kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Keseluruhan variabel tidak
hanya menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, tetapi juga
kemajuan peradaban. Pembangunan tidak akan terlaksana tanpa adanya
keadilan.
Keadilan yang dimaksudkan bukan dalam pengertian ekonomi yang
sempit, tetapi pengertian keadilan yang lebih luas dalam setiap aspek
kehidupan manusia. Keadilan dalam pengertian luas ini tidak sepenuhnya
dapat diwujudkan tanpa menciptakan masyarakat yang peduli terhadap
persaudaraan dan persamaan sosial. Keadilan juga dapat tercipta dengan
adanya jaminan keselamatan jiwa, hak milik dan penghormatan bagi
setiap orang pemenuhan kewajiban sosial, ekonomi dan politik, hak untuk
bebas menentukan tindakan apa yang diinginkan oleh seseorang, dan
pencegahan terhadap kejahatan dan ketidakadilan dalam bentuk apapun.
Sementara itu, variabel Syariah (S) mengacu kepada nilai-nilai dan
lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat (N) bersedia
untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah
perilaku social yang menyimpang. Hal itu, dapat digunakan untuk
menjamin keadilan (j), pembangunan (g), dan kesejahteraan (W) untuk
seluruh masyarakat. Aturan perilaku dapat bersifat formal dan informal,
baik tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap masyarakat memiliki aturan
perilaku berdasarkan system nilai masing-masing yang berlaku di
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masyarakat itu. Pedoman utama perilaku dalam masyarakat Islam disebut
Syariah (S). Variabel Syariah (S) tidak akan mampu memainkan peran yang
berarti kecuali jika Syariah tersebut dijalankan secara benar dan tidak
memihak dalam pelaksanaannya. Salah satu tanggung jawab masyarakat
(N) dan pemerintah (G) adalah mewujudkan kesejahteraan (W) dengan
menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan (j)
dan pembangunan (g), pemanfaatan yang efektif atas sumber daya
tersebut oleh pemerintah (G) dan kesejahteraan masyarakat (N).
Variabel-variabel sosial-ekonomi, demografi, dan politik yang
menentukan kesejahteraan manusia yang mengarah kepada kemajuan
atau kemunduran suatu peradaban memiliki peranan yang saling terkait.
Analisis Ibnu Khaldun berupa Model Dinamika Sosial Ekonomi dapat
ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan (Chapra,
2001) yang dinyatakan sebagai berikut:

G = f(S,N,W,g&j)
Persamaan ini tidak mempresentasikan model dinamika Ibnu Khaldun,
tetapi mencerminkan karakter interdisipliner dengan memperhatikan
semua variabel penting yang telah dibahas dalam buku “Muqaddimah”.
Pada persamaan di atas, G dianggap sebagai variabel terikat (dependent
variable) karena salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan
kejayaan dan runtuhnya suatu dinasti (negara) atau pun peradaban.
Menurutnya kekuatan atau kelemahan suatu dinasti tergantung kepada
kekuatan dan kelemahan penguasa politik yang berhasil mereka wujudkan.
Penguasa politik, dalam hal ini pemerintah (G), harus menjamin
kesejahteraan masyarakat (N) dengan menyediakan lingkungan yang
sesuai untuk aktualisasi pembangunan (g) dan keadilan (j) melalui
implementasi Syariah (S) serta pembangunan dan pemerataan distribusi
kekayaan (W) yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka
panjang.
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b. Konsep Falah dan Hayatan Thayyibatan
Dalam bukunya Islam and The Islamic Challenge yang kemudian
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan
Ekonomi M. Umer Chapra, menjelaskan bahwa setiap individu pelaku
ekonomi sudah pasti didominasi dengan pandangan maupun asumsinya
mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra
mengibaratkan pandangan dunia sebagai pondasi bagi sebuah bangunan
yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan.
Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari
pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar
tujuan dapat dicapai dengan efektif.187
Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep
falah dan hayatan thoyyibatan188 yang merupakan inti dari tantangan
ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari
Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan
muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini menuntut
peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi, dengan
pemanfaatan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan,
memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan
kekayaan. Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan parah
yang terjadi dinegara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakankebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa
kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara strategi187

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Edisi terjamahan dari
Islam and The Economic Challenge, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri,
M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia
Institute, 2000) ,hlm. 4-5.
188
Falah secara bahasa berarti beruntung, dan dalam konsep ini, falah
merupakan kebahagiaan dunia-akhirat yang menjadi dambaan setiap
manusia. Sedang hayyah thayyibah secara bahasa bermakna kehidupan yang
baik, yaitu keadaan yang harmonis dari tatanan kehidupan yang baik,
seimbang antara jasmani dan rohani sehingga tercapai falah. Penjelasan
lebih lengkap mengenai konsep falah dan hayatan thoyyibatan dapat dilihat
pada buku yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Ekonomi Islam,
(Yogyakarta:Rajawali Press),hlm. 54-78.
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strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya.
Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran yang
dimaksudkan oleh al-Qur’an (al-Fajr, 89:27), dan Chapra menegaskan,
bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia
selaras dengan dunia batinnya.189
Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahanpermasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain: 1)
mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka,
sehingga tercipta efisiensi. 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai
dengan mekanisme filter. 3) rekonstruksi sosio ekonomi yang akan
menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatan
thayyibatan.190
c. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam,. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan
antara Romawi-India-Persia, serta Sam dan Yaman, telah menjadikan
Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing,
penggunaan cek dan promissory notes191, kegiatan impor ekspor serta
factoring atau anjak piutang, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam
perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam, antara lain adalah pelarangan riba dan tidak
digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan
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M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Edisi terjamahan dari
Islam and The Economic Challenge, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri,
M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press ataskerjasama dengan Tazkia Institute,
2000) hlm.338
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Ibid hlm 341
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Promissory notes adalah nota surat kesanggupan/pinjaman. Dalam hal
factoring atau anjak piutang, dikenal dengan nama al-hiwalah yaitu pinjaman
bebas bunga. Konsep al-hiwalah ini sekarang diterapkan dalam perbankan
Syariah sebagai salah satu produk jasanya. Untuk keterangan lebih jelas
mengenai kegiatan perdagangan jazirah Arab, bisa dilihat dalam; Adimarwan
Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003),hlm. 28.
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pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan
pembangunan infrastruktur sektor riil. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup
kemungkinan untuk melakukan riba dan ihtikar atau penimbunan.
Monzer Kahf dalam bukunya Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap
fungsi Sistem Ekonomi Islam, memberikan gambaran mengenai uang dan
otoritas moneter. Dimana uang sebagai media barter yang disahkan oleh
Nabi saw sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi
agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar
dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak
diperjualbelikan. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap
berbagai transaksi lainnya.192
Sejalan dengan apa yang dinyatakan Kahf, Chapra mengajukan
mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari enam elemen.193
1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo, M yang dimaksudkan di sini
adalah peredaran uang yang diinginkan. Sedangkan Mo adalah uang
berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada
bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan Mo haruslah diatur dan
disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi
kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), Sebagian dari uang
giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap
proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan
prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya
masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi Bank-bank komersial diwajibkan untuk
menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan
disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatasan kredit, pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin
bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target
192

Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem
Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995),hlm. 96.
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M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
2000),hlm. 141-150. Edisi terjemahan, oleh Ikhwan Abidin Basri, dari judul
asli; Towards a Just Monetary System
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moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin
menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih
kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai Alokasi ini harus
ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum. Yaitu harus
merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan
keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut
akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat
dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.
6. Teknik yang lain, Chapra sekali lagi menekankan pentingnya moral
sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya.
Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial
akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.
d. Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam,
adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu
keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, Corporate Governance dan
manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam,
meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu me-wujudkan keadilan
sosio ekonomi dengan pelarangan bunga.194 Sedangkan untuk melakukan
standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum
diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB
dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank.195
Peran Coorporate Governance yang efektif akan mampu menunjang
posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan
menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam
haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder (pemegang saham)
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M. Umer Chapra, Tariqullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah,
(Jakarta: PT. BumiAksara, 2008),hlm. 111.
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Ibid., hlm. 115.
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dengan penerapan kinerja yang efektif.196 Sedangkan stakeholder dalam
lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri sehingga apabila bank
tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik maka sistem Islamlah yang
akan disalahkan dan dianggap buruk. Di lain pihak, ketika deposan yang
menggunakan sistem Islam sebagai Profit Loss Sharing, maka kepentingan
para pemegang saham tetap harus dilindungi dan dijaga. Maka
diungkapkanlah beberapa cara untuk melindungi kepentingan stakeholder,
diantaranya adalah disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat,
peraturan dan pengawasan yang efektif integritas sistem peradilan,
struktur kepemilikan yang baik, dan I’tikad secara politik.197
Di samping itu, perlu digunakan beberapa unsur untuk mendukung
perkembangan perbankan syariah. Diantaranya adalah pembangunan
lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan,
integritas moral bagi para pelaku perekonomian serta dukungan
lingkungan sosio politik melalui pengawasan hukum. Dalam tahap ini,
Chapra menekankan peran moral para pelaku pasar. Sebab tanpa adanya
komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan untuk melanggar
hukum tanpa terdeteksi maupun mendapatkan tuntutan.198
Adanya institusi pendukung berupa lembaga rating kredit yang
menyediakan informasi mengenai rating kredit nasabah, akan
memungkinkan bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih
beresiko, yaitu mudharabah dan musyarakah. Lembaga ini pun akan
membantu meningkatkan penegakan disiplin pasar. Selain itu, bank
syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas
untuk memastikan kesesuaian transaksi yang dilakukan bank dengan
prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan bank-bank kecil tentang
biaya pembentukan DPS yang relatif mahal, Chapra mengusulkan dewan
pengawas syariah di bank sentral yang mengawasi segala operasional bank
sehingga bank-bank lain dapat menikmati fasilitas ini.199
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e. Konsep Negara Sejahtera menurut Islam
Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai
solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini
berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang
melengkapi kelemahan keduanya.200 Negara kesejahteraan mengadopsi
pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam
perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab
keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam
pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan ‘regulasi yang tepat’ dan
pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke
dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan
kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan penguranganpengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya,
dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan
menjadi bumerang bagi konsep ini.201
Sedangkan sistem sosialis, tidak mampu bertahan melawan arus inflasi,
pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke
tahun. Negara-negara yang berusaha mengikuti teori sosialis semisal
Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina serta beberapa negara lainnya,
tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang
kian hari kian memburuk. Sosialisme Demokrat pada umumnya
dipersamakan dengan negara kesejahteraan (welfare state) dan
penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik dan dikombinasikan
dengan regulasi dan nasionalisasi industri-industri ’kunci’, reformasi
bidang perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan seperti santunan
pengangguran, pendidikan subsidi atau garis, pelayanan transportasi dan
kesehatan serta jaminan kesejahteraan. Tujuan utama dari welfare state
ini adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh
negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh
dan stabilitas ekonomi. Namun, pada akhirnya, meskipun kekayaan
ekonomi cukup besar, tapi kemiskinan tetap ada, ketidak seimbangan dan
ketidakstabilan ekonomi terus meningkat bersamaan dengan kesenjangan
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pendapatan dan konsekuensi lainnya yang tidak sehat dalam
perekonomian.202
Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis sekuler dan sosialis, Chapra
menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara
sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya
dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan
hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan
distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang,
tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin
dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan
kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber
penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari
sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman. Makna dari sejahtera
haruslah diperjelas. Menurut Chapra, ‘sejahtera’ bukan berarti ‘yang kaya’
namun ‘yang ideal’ yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara
keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya
yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara
yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat
meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah dibumi
terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta
lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara
kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan
kehidupan Islami.203

D. KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI ISLAM ERA REFORMASI
Praktik dan pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan hukum Islam secara normatif, maka dalam
memposisikan hukum ekonomi Islam terutama dalam perspektif hukum
ekonomi tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Penegasan yuridis ini penting karena berkaitan langsung
202
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dengan legalitas hukum ekonomi Islam di Indonesia, sekaligus
menunjukkan eksistensi dan posisinya dalam rangka sistem hukum
ekonomi yang terbangun di era reformasi ini.
Sejalan dengan pemikiran Chapra, dengan mengacu pada sifat kaidah
hukum ekonomi tersebut maka keberlakuan hukum ekonomi Islam yang
meliputi keabsahan dan legalitasnya tetap tunduk dalam kaidah hukum
yang bersifat publik itu, dimana melibatkan negara dalam pembuatan
regulasinya. Intervensi negara dalam bentuk pengaturan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan lembaga perbankan syariah melalui bank Indonesia
merupakan bukti secara yuridis formal bahwa hukum ekonomi Islam
adalah bagian yang terintegrasi dalam kerangka hukum ekonomi.
Hukum ekonomi Islam yang sumber utamanya hukum Islam, tentunya
tidak memiliki kekuatan keberlakuan yang bersifat eksternal. Namun
demikian, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum ekonomi
Islam selain mencakup kaidah hukum ekonomi, baik yang bersifat publik
maupun privat, juga terdapat kaidah agama (religi) yang bersumber dari
al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi patokan dalam menentukan
keabsahannya. Dalam konteks kenegaraan posisi hukum ekonomi Islam
merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia.
Di era reformasi kebijakan-kebijakan bagi pengembangan lembaga
keuangan syariah sangat pesat. Munculnya kebijakan tersebut untuk
menyeimbangkan perkembangan Perbankan Syariah yang banyak diminati
masyarakat. Keputusan dalam pembuatan sebuah kebijakan mesti atas
dasar tuntutan masyarakat. Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan
kehendak rakyat tentu tidak mempunyai legitimasi dan tidak memenuhi
rasa keadilan yang menjadi cita-cita sosial masyarakat.204
Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang terbentuk di era reformasi,
adalah:205
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Pernyataan tentang usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah
204
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hanya tertera pada pasal 6 huruf (m) Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, dengan penyederhanaan kata “prinsip bagi hasil”.
Namun setelah adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, operasional perbankan berdasarkan
prinsip syariah semakin luas baik dari kelembagaan maupun
produknya. Beberapa pasal yang menjadi landasan perbankan
berdasarkan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, yaitu; 1). Pada pasal 1 ayat 3, 4, 12, 13, 18
dan 23; 2). Pasal 6 huruf (m); 3). Pasal 7 huruf (c); 4). Pasal 8 ayat 1
dan 2; 5). Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4A; 6). Pasal 13 huruf (c); 7). Pasal 29
ayat 3; dan 8). Pasal 37 ayat 1 huruf (c).
2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagai
perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia. Landasan perbankan berdasarkan prinsip syariah, dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. yaitu; (1).
Pasal 10 ayat 2, dan (2). Pasal 11 ayat 1 dan 2. Penjelasan pasal 10
ayat 2, cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah,
yaitu; dilakukan dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan
sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada Bank
konvensional. Kemudian penjelasan pasal 11 ayat 1 dan 2. Ayat 1,
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk
mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus
dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar.
Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak
dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya
berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan
perundangundangan yang berlaku.
3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan. Ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk menjamin kepercayaan
para nasabah bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.
Kepercayaan terhadap nasabah merupakan amanah yang mesti dijaga
(Q.S. 4:57), (Q.S. 33:72). Beberapa pasal yang menjadi landasan
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Perbankan Syariah dalam LPS ini adalah; 1). Pasal 4; dan 2). Pasal 96
ayat 1.
4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara. Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan
anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan
Prinsip Syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera
dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai
dengan Prinsip-Prinsip Syariah, memberikan kepastian hukum,
transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan instrumen
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, antara lain,
bertujuan untuk: 1). Memperkuat dan meningkatkan peran sistem
keuangan berbasis syariah di dalam negeri; 2). Memperluas basis
pembiayaan anggaran negara; 3). Menciptakan benchmark instrumen
keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun
internasional; 4). Memperluas dan mendiversifikasi basis investor; 5).
Mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor
dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan
berbasis syariah; dan 6). Mendorong pertumbuhan pasar keuangan
syariah di Indonesia.
5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu; a). Bahwa
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk
mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang
berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan
kemanfaatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah; b). Bahwa
kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah
semakin meningkat; c). Bahwa Perbankan Syariah memiliki
kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; d). Bahwa
pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik
sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang
tersendiri; e). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Politik Ekonomi Islam Era Reformasi Konsep M. Umer Chapra | 187

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yaitu
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

E. PENGARUH
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
TERHADAP
PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH ERA REFORMASI
Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan lembaga
keuangan Islam era reformasi sangat pesat. Setelah disetujuinya Undangundang No. 10 tahun 1998. Diperkuat lagi dengan lahirnya Undangundang atau kebijakan baru setelahnya. Dalam undang-undang tersebut,
diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat
dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang
tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk
membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total
menjadi bank syariah.
Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat
perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang
perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin
menjajaki untuk membuka divisi syariah dalam institusinya. Sebagian
lainnya bahkan berencana untuk mengkonversi diri sepenuhnya menjadi
bank syariah. Hal tersebut selanjutnya diantisipasi oleh Bank Indonesia
dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat
Bank Indonesia dari seluruh bagian yang terkait.
Perbankan syariah semakin dirasakan oleh seluruh segmen
masyarakat sebagai alternatif sistem perbankan yang lebih inklusif,
terbuka bagi semua golongan masyarakat, dan memberikan layanan
perbankan dengan produk serta skema keuangan yang beragam.
Perkembangan tersebut merupakan peluang emas bagi industri perbankan
syariah yang mengusung tagline “lebih dari sekedar bank” (beyond
banking). Industri perbankan syariah sangat merespon peluang tersebut
dengan terus meningkatkan pelayanannya dan melakukan pengkinian
terhadap kompetensi teknis sumber daya manusianya sehingga pengelola
bank syariah akan semakin mampu menjelaskan kelebihan berbagai
produk dan jasa iB (Islamic Banking) dalam bahasa yang mudah dipahami
oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
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Optimisme perkembangan perbankan syariah semakin baik di masa
datang didukung pula oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman
dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
Sementara di lain pihak para bankir dan investor baru juga mulai
menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang
dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk
mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.
Peran perbankan syariah bagi perekonomian nasional. Pertama,
perbankan syariah merupakan jalan alternatif bagi masyarakat sebagai
lembaga penghimpun dana, penyalur, sekaligus jasa keuangan bagi para
nasabah. Ketika operasional perbankan syariah dapat difungsikan sesuai
kebutuhan masyarakat, baik bidang produksi, konsumsi dan distribusi,
tentunya mobilisasi dana masyarakat dapat meningkat menuju
kesejahteraan sosial, dan implikasinya dapat meningkatkan income negara
dari sektor pajak maupun yang lainnya. Hal ini tentunya peran perbankan
syariah sangat besar bagi perekonomian nasional. Kedua, perbankan
syariah anti spekulatif melalui penolakan terhadap aktivitas di pasar valas
dan di pasar modal. Melalui prinsip syariah yang transparan dan tidak
gambling tentunya dapat menyeimbangkan harga pasar. Mendukung
stabilitas harga dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap
economic shocks. Ketiga, perbankan syariah dapat menciptakan
harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor produktif riil melalui
penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktifitas riil perekonomian.
Mengurangi liquidity trap, tentunya akan memperkuat sektor produktif
perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yang rendah. Keempat,
perbankan syariah dapat mendorong fungsi sosial, memperluas jangkauan
pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan masyarakat miskin, melalui
peran bank syariah dalam voluntary sector (CSR, ZISWAH). Manfaat yang
dihasilkan akan meningkatkan pemberdayaan UMKM, BPRS, dan social
safety net menciptakan quality of growth. Hal ini tentunya perbankan
syariah sangat berperan dalam perekonomian nasional.206
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Itang, Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi, (Jakarta:
Perpustakaan Nasional , 2015) hlm 147
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F. PENUTUP
Politik ekonomi Islam berisi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada
ekonomi Islam yang diterapkan dalam sebuah negara. Kebijakan-kebijakan
itu muncul akibat terpuruknya praktek sistem ekonomi yang diterapkan.
Praktek ribawi, judi dan ghoror menimbulkan kegelisahan pada
masyarakat untuk mencari sistem alternatif, disamping keyakinan
masyarakat yang tidak lepas dari agama yang dipeluknya. Persoalan
ekonomi dalam masyarakat tidak lepas dari politik, sebab kebijakankebijakan yang dibuat oleh pemerintah mesti menyentuh kepada
persoalan masyarakat itu sendiri yang melibatkan negara.
Pada prinsipnya Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh
terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia, sebagai bagian
dari perilaku yang bersinggungan dengan sisi kehidupan lainnya.
Munculnya pemikiran ekonomi semenjak hadirnya manusia itu sendiri
dalam kehidupan, dan perkembangan serta perbedaan pemikiran ekonomi
itu muncul akibat dinamika kondisi empirik kehidupan manusia dalam
segala aspeknya.
Politik ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi (1998-2009 M), dilatar
belakangi oleh Aspiration Politic (Politik Aspirasi), yaitu: Sebuah gagasan
dan pemikiran umat Islam di tengah krisis ekonomi nasional yang
berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor
perbankan. Aspirasi umat Islam disambut baik oleh pemerintah sampai
terbentuknya UU. No. 10/1998 tentang perbankan, yang sangat berperan
bagi pengembangan perbankan syariah baik secara lembaga maupun
produknya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi, yaitu pembaharuan
bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab
persoalan, dan perubahan untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang
lebih baik.
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KORELASI EPISTIMOLOGI
EKONOMI KONVENSIONAL DAN
EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP
PEMIKIRAN M. BAQIR AL SADR
A. PENDAHULUAN
Pada bab 12 ini berkontribusi utama terhadap tinjauan epistemologi
ilmu ekonomi Barat (konvensional) dan ekonomi Islam melalui interpretasi
sistem iqtishad yang digagas oleh pemikir Irak, Muhammad Baqir Al Sadr.
Filsafat ekonomi Barat terjebak oleh sistem positivistik yang benar-benar
telah gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Epistemologi itu
menciptakan jarak yang sangat jauh dalam strata sosiali. Sistem demikian
sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Demikian juga sistem ekonomi Islam
sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena
perekonomian adalah bagian dari doktrin Islam. Sistem iqtishad
merupakan sebuah tawaran yang melihat ekonomi adalah sebuah ajaran
yang harus dipatuhi, bukan sebuah objek keilmuan yang bebas di nilai.
Oleh sebab itu peneliti menganggap perlu adanya kajian mendalam pada
konsep para pakar pemikiran Islam kontemporer seperti Muhammad
Baqir Al Sadr terlepas dari latar belakang ideology yang beliau anut.
Pengetahuan kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang
merupakan sumber pengetahuan itu sendiri. Dasar-dasar pengembangan
ilmu pengetahuan ilmiah secara sistematis sesungguhnya telah diletakkan

oleh para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles serta
filosof lainnya sejak abad kelima sebelum Masehi (Leaman, 2001: 8).
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Plato adalah apa yang dikenal
ilmuwan sekarang sebagai idealisme atau rasionalisme (Madkour, 1995:
118). Melalui pendekatan ini pengetahuan ilmiah diperoleh secara
deduktif yakni membangun konklusi umum dengan mengandalkan ide-ide
murni, akal dan logika dan kemudian menerapkannya pada kasus-kasus
tertentu. Pendekatan tersebut telah melahirkan alat bantu pengetahuan
ilmiah berupa matematika.
Aristoteles meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan
ilmiah melalui pendekatan empiris dengan mengandalkan kemampuan
indera terutama mata dan telinga. Pendekatan ini kemudian dikenal
dengan istilah metode empirisme atau metode induktif. Dalam hal ini,
pengetahuan ilmiah diperoleh dengan cara mengambil konklusi umum
atau generalisasi dari sejumlah kejadian baik fenomena alam maupun
sosial yang bersifat kasuistik. Pendekatan empirisme atau metode induktif
tersebut telah melahirkan alat bantu ilmu pengetahuan ilmiah yang
disebut statistika. (Thoha, 2004: 1).
Dalam perjalanan sejarahnya, kedua pendekatan tersebut pernah
terjadi ketidakharmonisan atau tidak seiring sejalan, karena satu dengan
yang lainnya memang saling bertolak belakang, yang satu berangkat dari
dunia ide, yang lain berangkat dari dunia empiris. Dalam perkembangan
selanjutnya corak berpikir yang dikembangkan oleh filosof tertentu sangat
bergantung kepada bentuk epistemologinya karena epistemologi selain
sebagai bagian filsafat yang mengkaji segala sesuatu yang terkait dengan
pengetahuan, seperti dasar, sifat, jenis-jenis, objek, struktur, asal mula,
metode dan validitas ilmu pengetahuan, juga merupakan struktur yang
membentuk analisa filosofis yang dikembangkan oleh sang filosof (Thoha,
2004: 1). Sekalipun demikian, seperti disebutkan oleh Mohammad Hosein
Zaadeh, epistemologi baru menjadi suatu pembahasan khusus dan
sistematis dalam filsafat di era pencerahan Eropa oleh John Locke (1632 1704) dan Leibniz (1646 - 1716).
John Lock dan Leibniz sendiri masing-masing merupakan wakil dua
mazhab epistemologi utama sejak filsafat modern dimulai oleh Réne
Descartes (1596 - 1650), yaitu rasionalisme dan empirisme. Diantara klaim
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utama kaum rasionalis adalah bahwa manusia sudah memiliki
pengetahuan tertentu dalam akal mereka yang tidak berasal dari
penginderaan (a priori, innate ideas, reinen vernunft). Sedangkan kaum
empirisis berpandangan bahwa semua pengetahuan manusia adalah
berasal dari penginderaan. Seperti disebutkan oleh Lock dalam
pernyataannya yang terkenal, manusia terlahir seperti kertas putih, tabula
rasa. Kaum rasionalis berpandangan bahwa manusia sudah memiliki
pengetahuan tertentu tanpa di dahului oleh pengamalan inderawi.
Descartes menyebutnya dengan res cogitan. Leibniz menyebutnya
dengan innate ideas. Dan Immanuel Kant menyebutnya dengan a priori
dan akal murni (reinen Vernunft). Di sisi lain, kubu empirisis mengklaim
bahwa semua pengetahuan manusia didahului oleh pengalaman inderawi.
Lebih ekstrim lagi, kubu positivis mempersempit lebih jauh makna
pengalaman inderawiǁ ke dalam pengalaman lima indera eksternal saja.
(Parkinson & S.G.Shanker, 1993: 187 – 218). Seperti diketahui, bahwa
filsafat ilmu Barat memandang ilmu (sains) hanya terbatas pada bidang
empiris atau fisik. Berbeda dengan epistemologi Islam yang memandang
bahwa manusia tidak hanya dapat mengetahui hal-hal yang fisik, tetapi
juga yang metafisik. Perbedaan cara pandang (Barat dan Islam) dalam
meneliti objek pengetahuan tersebut tentu saja melahirkan konsekuensi
pada perbedaan ragam sumber ataupun sistem epistemologi yang
digunakan. Respon para filosof Sadrian terhadap masalah ini, kita bisa lihat
bahwa mereka tidak bisa dikategorikan ke salah satu dari kubu-kubu
filsafat modern di atas. Secara ringkas, seperti dijelaskan oleh T. M. Yazdi,
klaim kubu rasionalisme sangat tidak bisa diterima karena pengalaman
kita dalam hidup ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan
apapun jika tidak didahului oleh pengalaman. Dalam batas tertentu, para
empiris benar bahwa semua pengetahuan kita didahului oleh pengalaman.
Hanya saja, di sisi lain mereka juga melakukan kesalahan ketika
menganggap bahwa pengetahuan manusia hanyalah refleksi dari
pengalaman inderawi itu saja, termasuk penolakan mereka terhadap
kebenaran pengetahuan yang tidak ada bukti empiriknya (inderawi),
seperti penolakan Hume terhadap prinsip kausalitas universal. Ini karena
pengetahuan manusia itu tidak terbatas pada sesuatu yang merefleksikan
dunia yang ditangkap oleh pengalaman inderawi saja, melainkan juga ada
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yang berupa generalisasi/abstraksi dari pengetahuan tersebut (seperti
pengetahuan kita tentang konsep substansi, kualitas, kuantitas, ruang,
posisi, waktu, relasi, aksi, pasivasi, dan lainnya), ada yang dihasilkan
melalui komparasi berbagai pengetahuan yang ada di benak (seperti
pengetahuan kita tentang konsep ada, tiada, kausalitas, kepastian,
kemungkinan, dan lain-lain), juga ada ilmu hudhuri.
Penolakan Hume terhadap kebenaran prinsip kausalitas universal
dengan alasan tidak memiliki bukti empirik sendiri tidak memiliki bukti
empiris. Berarti klaim tersebut self-refuting). Apalagi jika para filsuf
positivis mempersempit pengalaman yang sah secara epistemologis ke
dalam pengalaman indera eksternal. Hal ini sangat tidak bisa diterima
karena penginderaan eksternal tidak memberitahu kita tentang
pengetahuan universal (kulli) apapun, selain pengetahuan partikular (juz‟i)
padahal klaim positivis itu sendiri bersifat universal (Berarti klaim positivis
pun self-refuting). Akal lah yang memberi kita pengetahuan kulli itu.
Peneliti berusaha melakukan studi kritis terhadap epistemologi
pemikiran ekonomi Barat (ekonomi konvensional) dan ekonomi Islam
melalui sudut pandang epistemologi pemikiran dari konsep iqtishad yang
digagas oleh Muhammad Baqir Al Sadr. Pemikir Irak itu menegaskan
bahwa sistem epistemologi ekonomi Barat (konvensional) telah merusak
sistem sosial ummat manusia akibat kesenjangan ekonomi yang di
timbulkannya sangat luas. Demikian juga Muhammad Baqir Al Sadr
mengkritik pemikiran ilmu ekonomi Islam yang menganggap ekonomi
adalah sistem pengetahuan bebas nilai. Bagi Muhammad Baqir Sadr,
ekonomi adalah bagian dari doktrin agama yang harus dijalankan dengan
rumusan ketentuan, buka suatu studi objektif-empiristik.

B. EPISTIMOLOGI EKONOMI BARAT (KONVENSIONAL)
Pengaruh positivisme dalam ilmu ekonomi meliputi rentang waktu
sekitar 40 tahun (1930-1970). Tiga ekonom yang tulisannya sebagian besar
mencerminkan pengaruh dari positivisme adalah T.W. Hutchison, Paul
Samuelson dan Milton Friedman. Pemikiran ekonomi yang diterapkan di
dunia saat ini mendasarkan diri kepada pemikiran Neoklasik. Aliran ini
merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang dirintis oleh
Adam Smith. Di dalam kehidupan praktis sehari-hari, manusia bergerak di
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dalam dunia yang telah diselubungi dengan penafsiran-penafsiran dan
kategori-kategori ilmu pengetahuan dan filsafat. Penafsiran-penafsiran itu
seringkali diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi-situasi
kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan, sehingga ia telah melupakan dunia
apa adanya, dunia kehidupan yang murni, tempat berpijaknya segala
bentuk penafsiran.
Ciri khas dari aliran ekonomi Neoklasik adalah begitu dominannya
pemakaian metode kuantitatif dalam melakukan analisis ekonomi.
Pendekatan kuantitatif yang dipakai dalam ilmu ekonomi seperti layaknya
ilmu eksakta tidak terlepas dari paradigma positivisme. Keyakinan dasar
dari paradigma positivisme berakar pada paham ontologi realisme yang
menyatakan bahwa realitas berada (exist) dalam kenyataan dan berjalan
sesuai dengan hukum alam (natural law). Penelitian berupaya
mengungkap kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas
tersebut senyatanya berjalan. Positivisme, ilmu yang valid adalah ilmu
yang dibangun dari empiris. Kritik yang bertumpu kepada aliran ekonomi
Neoklasik secara filosofis sebenarnya bertumpu kepada bias yang terlalu
memutlakkan kepada paradigma positivisme, yang melihat realitas hanya
dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu
kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi
yang sering tidak realistis. Dominasi paradigma positivisme selama
bertahun-tahun terhadap dunia keilmuwan, tidak hanya dalam ilmu-ilmu
alam tetapi juga pada ilmu-ilmu sosial bahkan ilmu humanities, telah
mengakibatkan krisis ilmu pengetahuan. Persoalannya bukan penerapan
pola pikir positivistis terhadap ilmu-ilmu alam, karena hal itu memang
sesuai, melainkan positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu masyarakat
dan manusia sebagai makhluk historis.
Kata Positivisme merupakan turunan dari kata positive. John M. Echols
mengartikan positive dengan beberapa kata yaitu positif (lawan dari
negatif), tegas, pasti, meyakinkan. Dalam filsafat, positivisme berarti suatu
aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dari
apa yang diketahui dan berdasarkan data empiris. Aliran ini berpandangan
bahwa manusia tidak pernah mengetahui lebih dari fakta-fakta, atau apa
yang nampak, manusia tidak pernah mengetahui sesuatu dibalik faktafakta.
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Kelahiran positivisme hampir bersamaan dengan empirisme.
Kesamaan diantara keduanya antara lain bahwa keduanya mengutamakan
pengalaman. Perbedaannya, positivisme hanya membatasi diri pada
pengalaman-pengalaman yang objektif, sedangkan empirisme menerima
juga pengalaman-pengalaman batiniah atau pengalaman yang subjektif.
Teori ekonomi selalu dimulai dengan pernyataan dasar yang dianggap
benar yang dikenal sebagai asumsi. Asumsi tersebut dapat diperoleh dari
pengamatan empiris yang terjadi berulang-ulang, diambil dari kesimpulan
filsafat, atau dari ilmu pengetahuan lain. Ilmuwan positivis berpendapat
bahwa asumsi tetap dianggap benar sampai ada pembuktian bahwa
asumsi itu salah dan harus dibatalkan (refutable). Serangkaian pernyataan
dasar yang berkaitan secara logis dan konsisten disebut model atau teori.
Rangkaian pernyataan ini dapat disampaikan dalam bentuk bahasa, grafik
atau dengan rumus matematika. Ilmuwan positivis tidak lagi menyatakan
bahwa tujuan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran atau mencari
hubungan yang pasti tentang sebab-akibat (causality), karena hubungan
tersebut dapat bermacam-macam sifatnya seperti: korelasi,
intendependensi, koeksistensi dan sebab-akibat. Ilmuwan positivis ada
yang lebih menyempitkan diri lagi (positivist instrumentalism) yang
berpendapat bahwa model atau teori dapat dikatakan baik bila mampu
menjadi instrumen untuk menjelaskan keadaan yang terjadi dalam
masyarakat (explanatory capability) dan melakukan prediksi tentang halhal yang dapat terjadi (predictive capability).
Hal ini sangat penting bagi pengambilan keputusan kebijaksanaan atau
membuat perencanaan. Kekuatan suatu model atau teori akan teruji
karena kemampuannya menjelaskan gejala yang ada atau dapat
memprediksi yang akan terjadi dan ternyata benar. Dalam dunia ilmiah
dikenal tiga metodologi yaitu: apriori, aposteriori dan reduksionis dalam
pengembangan ilmu pengetahuan. apriori, merupakan pengetahuan yang
berdasarkan kesimpulan dari hal yang telah ditentukan dan bukan dari
pengalaman. Apriori mengacu pada definisi atau berasal dari ide-ide yang
sudah diterima. Apriori digunakan dalam konteks deduktif, pasti, benar
secara universal, dan intuitif. aposteriori, merupakan pengetahuan yang
diperoleh berdasarkan pengalaman. Pengetahuan ini hanya dapat
dirumuskan setelah ada observasi atau eksperimen. Aposteriori digunakan
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dalam konteks empiris, induktif dan probable. Reduksionis merupakan
perangkat metodologi yang membawa data dan persoalan dalam bentuk
yang cocok bagi analisis data atau pemecahan persoalan tersebut. Bentuk
yang cocok ini dapat berarti penyederhanaan hal yang asalnya rumit.
Dalam filsafat ilmu pengetahuan ada keyakinan bahwa semua bidang ilmu
pengetahuan dapat direduksi dalam satu bentuk metodologi yang
merangkum prinsip yang dapat diterapkan pada semua gejala. Kesemua
itu merupakan landasan dalam metodologi positivism.

C. EPISTIMOLOGI EKONOMI ISLAM
Peraih hadiah Nobel 2001, Joseph E.Stiglitz dan Bruce Greenwald,
dalam buku Toward a New Paradigm in Monetary Economics,
sebagaimana dikutip oleh Khairunnisa Musari, menawarkan paradigma
baru dalam ekonomi moneter. Dalam buku tersebut mereka mengkritik
teori ekonomi kapitalis (konvensional) dengan mengemukakan
pendekatan moneter baru yang entah disadari atau tidak merupakan
sudut pandang ekonomi Islam di bidang moneter, seperti peranan uang,
bunga, dan kredit perbankan (Rahman, 1995: 1-13) Semua sistem ekonomi
tersebut dalam sejarahnya telah menjadi fenomena sosiologis dalam
kehidupan manusia, termasuk sistem ekonomi Islam. Sistem yang terakhir
ini secara filosofis pernah dipraktekkan pada masa generasi pertama Islam,
di mana dalam kegiatan muamalat (ekonomi) mereka selalu
menyandarkan kepada sumber nash al-Qur'an dan Sunnah yang secara
normatif banyak mengatur dalam urusan ini. (Karim, 2007: 30) Namun
praktek prinsip-prinsip ekonomi Islam di negara-negara Islam mulai pudar
bersamaan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin
banyaknya mengadopsi kebudayaan luar, terutama Barat, yang secara
tidak langsung telah mendorong negara-negara Islam semakin cenderung
sekuler, lebih-lebih setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah
koloni bangsa Barat pada abad modern ini yang mau tidak mau harus
menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis.
Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi baru, mengingat dua
sistem raksasa lainnya, yaitu kapitalis dan sosialis telah lebih dulu lahir dan
mendominasi dunia, sehingga wajar jika kehadiran ilmu ekonomi Islam ini
yang secara moral-ethic sebagai counter sifitem ekonomi kapitalis yang
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sudah menguasai dunia, banyak menuai kritik, terutama dari para positivis,
bahkan juga tidak sedikit dari kalangan umat Islam sendiri. Kritik itu
terutama dialamatkan kepada landasan epistemologinya yang oleh para
ekonom Muslim telah diklaim sebagai disiplin ilmu yang absah (valid)
secara epistemologis. Lebih-lebih label Islam dalam sistem ekonomi itu
nampak berbau ideologis dan religius sehingga nampak bias dan subyektif.
(Antonio, 2001: 18) Ekonomi Islam berbeda dengan ideologi ekonomi
konvensional, karena masing-masing didasarkan atas pandangan dunia
(weltanschauung/Worldview) yang berbeda. Ekonomi konvensional
melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, dan sama sekali tidak
memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di
akhirat dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi
konvensional menjadi bebas nilai (positivistic). Sementara itu, ekonomi
Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip Islam, di samping mewujudkan
kesejahteraan di dunia, ekonomi Islam juga akan bermuara kepada Falah
(kebahagiaan dan kejayaan) di akhirat. Dalam tataran paradigma
mendasar seperti ini, ekonom-ekonom muslim tidak menghadapi masalah
perbedaan pendapat yang berarti. Namun dalam menjelaskan apa dan
bagaimanakah konsep ekonomi Islam, mulai muncul perbedaan pendapat
dan memunculkan mazhab-mazhab dalam Ekonomi Islam itu sendiri.
Sampai saat ini, menurut Adiwarman Karim, pemikiran ekonom-ekonom
muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga
mazhab, yaitu Mazhab Iqtishâduna (Bâqir al-Shadr), Mazhab Mainstream
dan Mazhab Alternatif-Kritis.

D. EPISTIMOLOGI PEMIKIRAN IQTHISHAD (M.BAQIR AL SADR)
Mazhab Bâqir al-Shadr dianggap membawa gagasan baru dalam
pemikiran ekonomi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, pemikiranpemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Muhammad Bâqir al-Shadr
berusaha mendobrak pemikiran ekonomi konvensional yang sudah lama
mapan. Pemikiran Bâqir al-Shadr beranjak dari pemikiran bahwa ekonomi
bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin berupa
tuntunan yang diberikan Islam. Oleh karena itu kehadiran Islam,
khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan hendak menemukan
fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin
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menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Salah satu doktrin Islam
tentang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr, adalah
sumber daya yang disediakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan (QS.
Al-Qamar : 49).
Pemikiran Muhammad Baqir Sadr menjadi sangat menarik untuk digali
lebih dalam, bukan hanya karena Muhammad Baqir Sadr membawapemikiran baruǁ yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang
sudah mapan, akan tetapi juga mengingat latar belakang keilmuan
Muhammad Baqir Sadr. M.Baqir Al Sadr yang dibesarkan dalam iklim
keilmuan Islam yang sangat kental dan penguasaannya terhadap ilmu-ilmu
umum yang berkembang di dunia Barat, terutama ilmu ekonomi.
Penguasaannya terhadap teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh Karl
Marx dan para ekonom yang mengemukakan teori-teori liberal seakan
menghapus kecurigaan bahwa pemikiran yang dia lahirkan tidak
didasarkan atas fanatisme semata.
Berdasarkan uraian di atas, diperlukan pembahasan lebih mendalam
dan sistematis tentang basis epistemologi ekonomi Islam menurut
Muhammad Baqir Sadr. Terbatas pada kajian Empirisme Positivisme
dimana John Locke merupakan tokoh penting lahirnya aliran ini dalam
masa filsafat Barat Modern, yang kemudian cukup banyak mempengaruhi
John Stuart Mill yang sangat dikenal sebagai salah satu tokoh ekonomi.
Yang kemudian dikritik oleh Muhammad Baqir Sadr secara epistemologi.
Adapun ruang lingkup buku ini adalah filsafat ekonomi Islam berdasarkan
pandangan Muhammad Baqir Sadr dalam karyanya Iqtishaduna,
Falsafatuna dan lainnya yang penulis anggap relevan. Filsafat Ekonomi
Islam relatif masih baru. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang
diangkat oleh ulama terdahulu biasanya hanyalah permasalahan fiqih
muamalah yang memang dibutuhkan oleh zamannya. Belakangan muncul
para ekonom Muslim yang menggagas dan membahas ilmu ekonomi Islam
secara sistematis. Beberapa ilmuwan, sesuai dengan latar belakang
keilmuan serta kapasitas yang mereka miliki, mencoba untuk membangun
ilmu Ekonomi Islam dan berusaha untuk menjawab persoalan ekonomi
sesuai dengan pandangan Islam yang mereka miliki. Muhammad Baqir
Sadr yang dianggap pionir dalam ilmu ekonomi Islam telah membuahkan
beberapa karya dalam hal ini, seperti konsep Iqtishâdunâ, Falsafatuna,
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Bank Allâ Ribâ wi fi al-Islâm, Maqâlât Iqtishâd iyyah dan Al-Bank alIslâmiyyah. Akan tetapi, sejak kematiannya, menurut hemat penulis,
belum banyak penelitian yang berusaha membongkar pemikiran ekonomi
Muhammad Baqir Sadr, penelitian tentang Muhammad Baqir Sadr lebih
banyak tertuju pada pemikiran dan peran politiknya serta pengaruhnya
terhadap pergerakan Islam di Timur Tengah.

E. EVALUASI

TERHADAP EPISTIMOLOGI PEMIKIRAN EKONOMI
KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM DALAM TINJAUAN KONSEP
MUHAMMAD BAQIR AL SADR.
Meskipun aliran filsafat empirisme memiliki beberapa keunggulan
bahkan memberikan andil atas beberapa pemikiran selanjutnya,
kelemahan aliran ini cukup banyak. Prof. Dr. Ahmad Tafsir mengkritisi
empirisme atas empat kelemahan, yaitu:
1. Indera terbatas, benda yang jauh kelihatan kecil padahal tidak.
Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan obyek tidak
sebagaimana adanya.
2. Indera menipu, pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara
panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris
yang salah juga.
3. Obyek yang menipu, contohnya ilusi, fatamorgana. Jadi obyek itu
sebenarnya tidak sebagaimana ia ditangkap oleh alat indera; ia
membohongi indera. Ini jelas dapat menimbulkan pengetahuan
inderawi salah.
4. Kelemahan ini berasal dari indera dan obyek sekaligus. Dalam hal ini
indera (di sisi meta) tidak mampu melihat seekor kerbau secara
keseluruhan dan kerbau juga tidak dapat memperlihatkan badannya
secara keseluruhan.
Muhammad Baqir Sadr dalam bukunya Falsafatuna pada kata bagian
pengantar menyatakan bahwa penulisan buku tersebut bertujuan salah
satunya adalah berupaya memberikan bukti logika rasional yang
menegaskan bahwa metode rasional dari berpikir adalah logis dan
nalar/pikiran adalah criteria primer pemikiran manusia. Tidak mungkin ada
pemikiran filosofis atau ilmiah yang tidak tunduk pada kriteria umum ini.
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Bahkan, pengamatan/pengalaman yang diklaim oleh kaum empirisme
sebagai kriteria primer adalah realitas yang tidak lain merupakan
instrumen bagi penerapan criteria rasional tersebut. Teori eksperimen
tidak dapat membuang harta terpendam rasional tersebut. Muhammad
Baqir Sadr memberikan catatan bahwa dengan pemahaman doktrin
empiris tersebut akan berimplikasi pada;
1. Kemampuan berpikir manusia dibatasi dengan batas-batas wilayah
empiris sehingga penyelidikan metafisika (non ilmiah) akan menjadi
sia-sia dan tak bermakna (muspra). Di sini doktrin empiris berlawanan
dengan prinsip doktrin rasional.
2. Gerakan pemikiran dalam doktrin empiris bergerak dari hal-hal yang
berasal dari eksperimen / partikular (ilmiah) ke hukum umum alam
(universal). Sedangkan doktrin rasional menyatakan bahwa pikiran
selalu bergerak dari yang umum (universal) ke yang khusus (partikular).
Di sini doktrin empiris menegaskan bahwa hukum umum (universal)
dalam doktrin empiris adalah pengetahuan yang berasal dari yang
partikular / eksperimen.
Gerak pengetahuan dari yang umum ke yang khusus sebagaimana
dalam doktrin rasional, menurut doktrin empiris hal itu tidak akan
menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia. Misalnya silogisme dalam
doktrin rasional: Semua manusia mati (premis umum/mayor), Iwan
manusia (premis khusus/minor), Iwan mati (kesimpulan). Kesimpulan yang
diambil dari dalil/premis khusus dalam silogisme doktrin rasional tidak
menghasilkan pengetahuan/informasi baru, oleh karena pengetahuan
tentang Iwan mati telah terjelaskan sejak awal dalam dalil umum bahwa
semua manusia mati . Ini kritik doktrin empiris terhadap doktrin rasional.
Falsafatuna melakukan kritik terhadap doktrin empiris dengan
menyatakan apakah menjadikan pengalaman empiris sebagai kriteria
utama dan satu-satunya dalam menerima pengetahuan adalah kriteria
niscaya yang ditetapkan/ditashdiq berdasarkan pengalaman sebelumnya?
Ataukan ia sama dengan pengetahuan lainnya yang bukan pengetahuan
bawaan dan bukan pula pengetahuan niscaya? Jika doktrin empiris
menyatakan bahwa pengalaman adalah kriteria niscaya maka seharusnya
menurut Muhammad Muhammad Baqir Sadr-Śadr Shadr, doktrin empiris
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pun harus menerima kriteria pengetahuan niscaya dalam doktrin rasional,
sebagaimana doktrin empiris menjadikan pengalaman sebagai kriteria
pengetahuan niscaya. Kalau doktrin empiris tidak menerima kriteria
pengetahuan niscaya (doktrin rasional) maka bagaimana doktrin empiris
meniscayakan pengalaman sebelum adanya pengalaman (pengalaman
terjadi). Jadi, meniscayakan pengalaman ilmiah sebelum dilakukan
penelitian ilmiah. Bagaimana bisa mendemonstrasikan hal seperti ini?
Sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat, ibarat seorang ayah
meniscayakan adanya anak sebelum anak itu ada, meniscayakan adanya
sesuatu sebelum sesuatu itu ada (Sadr, 2014: 46). Dengan demikian,
prinsip pengalaman sebagai kriteria niscaya pengetahuan dalam doktrin
empiris menjadi gugur karena tidak mungkin ditetapkan pengalaman
ilmiah sebagai sebuah kriteria keniscayaan pengetahuan sebelum adanya
pengalaman. Bagaimana bisa kita niscayakan pengalaman kita kepada
orang lain sebelum orang lain mengalami, sebagaimana pengalaman orang
lain merasakan hal-hal yang tidak baik dalam hubungan dengan seorang
teman apakah hal yang sama akan niscaya buat orang yang akan
berhubungan dengan seorang teman kita sebelum orang lain itu
berhubungan dengan teman tersebut. Jadi jangan diniscayakan
pengalaman kita itu, bisa jadi pengalaman kita buruk terhadap seorang
teman tetapi bisa jadi baik dengan pengalaman orang lain terhadap teman
tersebut. Jadi jika kata orang pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi
buat kita dalam doktrin rasional bukan niscaya, karena mungkin ada yang
lain Berikut ini dapat dijadikan contoh, kita mengkonsepsi panas karena
kita mempersepsinya dengan perabaan, kita mengkonsepsi warna karena
mempersepsinya dengan penglihatan, kita mengkonsepsi rasa manis
karena mempersepsikannya dengan pengecapan, kita mengkonsepsi bau
karena mempersepsikannya dengan penciuman. Demikian pula segala ide
yang kita ketahui dengan indera kita. Persepsi atas inderawi itu semua
adalah sebab pengkonsepsiannya dan sebab adanya ide tentangnya di
dalam akal manusia.
Maka dari ide-ide tersebut, terbentuklah kaidah pertama (primer) bagi
konsepsi. Dalam memahami konsepsi primer ini, maka dapat dijelaskan
bahwa konsepsi-konsepsi primer yaitu dasar konseptual bagi akal manusia
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kandungannya. Kedua, konsepsi Sekunder merupakan akibat yang
dimunculkan oleh konsepsi Primer. Dari ide-ide primer, akal melahirkan
ide-ide baru. Ide-ide baru tersebut berada di luar jangkauan indera,
meskipun digali dan dikeluarkan dari ide-ide yang diajukan oleh indera
kepada akal dan pikiran. Dengan kata lain, Konsepsi-konsepsi sekunder
merupakan konseptual turunan dari konsepsi primer. Berangkat dari topik
ulasan tentang pengklasifikasian konsepsi tersebut, Muhammad
Muhammad Baqir Sadr mengatakan teori ini dapat memahami konsep
sebab-akibat, substansi dan aksiden, wujud dan unitas muncul dalam akal
manusia (konsep terdisposesi) yang diciptakan akal berdasarkan ide-ide
terinderai. (Malthus, 1985: 67-80) Pandangan-pandangan yang
dikemukakan oleh Muhammad Baqir ash-Sadr, jelas menentang
empirisme murni sebagai epistemologi. Pandangannya lebih dekat ke
rasionalisme.
Bahkan pada tingkat tertentu bisa dikatakan bahwa ia adalah
penganut rasionalisme yaitu ketika ia percaya pada kemampuan rasio.
Namun baginya, pengetahuan bukan muncul dengan serta merta dari
rasio. Rasio hanya memendam potensi potensi yang bersifat
nonkontradiktif, kausalitatif, dan matematis, yang memungkinkannya
melakukan penilaian/pembenaran (tashdiq/assent) terhadap seluruh
informasi yang dikumpulkan oleh indera. Dengan penilaian ini, maka
terbentuklah pengetahuan baru demikian seterusnya sehingga
pengetahuan pada akhirnya bersifat akumulatif. Oleh sebab itu akurasi
pengetahuan baru tergantung pada kecerdasan rasio dan intensitas
pemanfaatannya dalam mempersepsi informasi-informasi atau konsepkonsep yang diserap oleh indera. Dengan perkataan lain, apa yang
dimaksud dengan Disposesi (intiza‟) adalah keseluruhan proses dari
konsepsi inderawi menuju ide primer dan menuju ide sekunder yang
disodorkan inderawi kepada akal/pikiran. Konsepsi primer yang muncul
dari persepsi langsung inderawi dibentuk oleh ide langsung di dalam akal
yang akan membentuk konsep turunan (konsepsi sekunder) dimana ia
juga akan melakukan daur ulang inovasi dan konstruksi konsep-konsep
berbekal konsepsi primer. Sedangkan posisi rasional dan empirik yang
biasa dipakai di Barat sebagai epistemologi yang berwatak dikotomis, oleh
Muhammad Baqir keduanya dinilai sebagai perangkat yang digunakan
Korelasi Epistimologi Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam | 203

untuk mengolah sekaligus melakukan judgment terhadap konsepsi primer
yang dimaksud di atas. Penggunaan rasio murni di satu pihak dan empirik
murni di lain pihak sebagai epistemologi dalam melakukan
tashdiq/pembenaran akan berkonsekuensi pada nihilisme sehingga,
menurut Muhammad Muhammad Baqir Sadr-Śadr, tashdiq bermula dari
proposisi universal/umum yang diyakini benar berdasarkan realitas
obyektif yang partikular (Sadr, 1989: 62).

F. PENUTUP
Muhammad Baqir Sadr memberikan catatan bahwa dengan
pemahaman doktrin empiris tersebut akan berimplikasi pada;
1. Kemampuan berpikir manusia dibatasi dengan batas-batas wilayah
empiris sehingga penyelidikan metafisika (non ilmiah) akan menjadi
siasia dan tak bermakna (muspra). Di sini doktrin empiris berlawanan
dengan prinsip doktrin rasional.
2. Gerakan pemikiran dalam doktrin empiris bergerak dari hal-hal yang
berasal dari eksperimen / partikular (ilmiah) ke hukum umum alam
(universal). Sedangkan doktrin rasional menyatakan bahwa pikiran
selalu bergerak dari yang umum (universal) ke yang khusus (partikular).
Di sini doktrin empiris menegaskan bahwa hukum umum (universal)
dalam doktrin empiris adalah pengetahuan yang berasal dari yang
partikular / eksperimen.
Menurut Muhammad Baqir Sadr, penafsiran konsepsi manusia secara
empirikal murni harus ditolak dengan menggunakan teori disposesiǁ
(nazhariyyah al-intiza‟). Oleh sebab itu, untuk mengetahui maksudnya
maka memerlukan telaah yang runtut seperti dalam penjelasan
selanjutnya. Kerangka epistemologi Iqtishad M. Muhammad Baqir Sadr Śadr yaitu aturan-aturan hukum dan konsepsi-konsepsi Islam. Metode
Iqtishad M. Muhammad Baqir Sadr-Śadr adalah metode mengumpulkan
teks-teks Islam yang merupakan legislasi Islam atau sudut pandang Islam
(berupa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah (hadits) yang memuat perkataan
atau perbuatan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,. Dari itu
kemudian ditarik sejumlah aturan hukum dan konsepsi Islam yang dengan
keduanya dapat dirumuskan teori-teori doktrinal Iqtishad yang bersifat
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umum. Muhammad Baqir Sadr menyimpulkan sebagai salah satu faktor
yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam
kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena
ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan
manusia. Menurut Muhammad Baqir Sadr, masalah tersebut hanya dapat
teratasi dengan mengakhiri kedzaliman dan keingkaran manusia. Untuk
mengakhiri kezaliman manusia Islam telah menurunkan perangkat
peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi.
Sedangkan untuk mengakhiri keingkaran manusia Islam telah memberikan
aturan tentang produksi.
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PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG SUMBER DAYA ALAM
A. PENDAHULUAN
Pada suatu negara yang mempunyai sumberdaya alam, dalam wujud
hasil laut, hasil hutan, serta berbagai macam hasil tambang (metal, bakan
baker, uranium, serta bermacam tambang yang lain) adalah asset rakyat.
Karenanya sudah semestinya diberdayakan, digunakan ataupun dijual
untuk kebutuhan khalayak, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
Permasalahan penyaluran sumberdaya alam semakin memperbesar
keterpurukan suatu bangsa jika tidak ditangani dengan semestinya. Dalam
hal ini, ekonomi Islam memiliki rancangan yang nyata, dalam hal mengatur
sumberdaya alam milik Negara.
Manusia dalam area alam adalah 2 pandangan yang mempunyai
watak interdependensi, dimana kedua pandangan itu ada kecenderungan
saling memengaruhi satu sama lain. Watak interdependensi itu
berpengaruh terhadap kesinambungan (sustainability) dari kedua
pandangan itu sendiri. Dari pandangan manusia selaku pelopor
pembangunan, dapat diamati bahwa pembangunan berpengaruh
signifikan terhadap mereka. Akibat dari pembangunan bisa bertabiat
positif ataupun negative. Akibat positif dari pembangunan adalah menjaga
kesinambungan mutu, kualitas, dan kuantitas lingkungan, namun jika
pengaruhnya negatif akan mengganggu kualitas dan kelestarian
lingkungan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi serta kelestarian lingkungan idealnya bisa
beriringan dan berkesinambungan, terlepas didalamnya terdapat sisi
positif ataupun negative, tetapi manusia selaku pemeran utama baik
sebagai pelaksana maupun penanggung jawab kelestarian lingkungan
seyogyanya menjadikan kedua hal tersebut ada dalam keseimbangan.
Sumber daya alam yang tak ternilai ini hendaknya dimanfaatkan dan
diberdayakan untuk peningkatan serta pengembangan ekonomi nasional
yang tentunya senantiasa pada koridor yang tepat.
Islam membagikan prinsip dasar penyaluran kekayaan serta
pemasukan, semacam dalam firman Allah Azza Wa Jalla,:“ biar harta itu
janganlah tersebar di antara banyak orang Banyak saja di antara
kalian...”(Qs. Al- Hasyr: 7) Orang mempunyai keinginan yang tidak terbatas
sedangkan pangkal energi buat penuhi keinginan terbatas ketersediaannya.
Akhirnya mencuat kelangkaan, yang bagi mengerti ekonomi konvensional
kelangkaan itu ialah permasalahan ekonomi yang wajib teratasi
(Muhamad, 2003).
Cara interdependensi antara orang serta area bisa terjalin dalam cara
pembangunan di dalam suatu negeri. Dalam masa kesejagatan, warga di
dalam suatu negeri ialah bagian dari warga global. Warga sesuatu negeri di
bumi mempunyai sebagian norma biasa yang dijalani dalam letaknya
selaku bagian dari warga global. Norma-norma biasa itu mencakup
pengakuan kepada hak asas orang, kelangsungan data, kelangsungan
pasar, serta rezim yang demokratis. Dengan begitu cara interdependensi
orang serta area dalam pembangunan sesuatu negeri hendak dipengaruhi
dengan cara tidak langsung oleh norma-norma orang selaku warga global.
Meter. A. Mannan beranggapan jika pakar ekonomi Islam serta
modern silih mensupport konsepsi mengenai dilema ekonomi, yang
mencakup: kelangkaan pangkal energi alam (scarce source) serta
keinginan-keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants) (Mannan,
Yogyakarta). Opini Meter. A. Mannan searah dengan pemikiran (Sadr,
1984) Meter. Baqir AshSadr. Baginya,“ perkara ekonomi bukan terdapat
pada penciptaan ataupun aspek kelangkaan pangkal energi, hendak
namun lebih disebabkan pada perkara penyaluran yang tidak menyeluruh
serta tidak seimbang selaku dampak sistem ekonomi yang mengizinkan
pemanfaatan pihak yang kokoh kepada pihak yang lemas. Tampaknya
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dilema ekonomi ini diakibatkan oleh 2 alibi (Ash-Shadr, 1973) ialah:
ketidakadilan orang dalam kekeliruan penyaluran pangkal energi alam,
serta terdapatnya pemanfaatan orang pada alam yang kelewatan
(Nomani&amp; dkk, 1995)
Pembangunan ekonomi ialah ranah penting yang wajib tetap dibentuk
serta dibesarkan sebab menyangkut desakan hidup orang banyak.
Kendatipun begitu, butuh diketahui kalau dengan maraknya
pembangunan perekonomian berusia ini selaku desakan keinginan, malah
menimbulkan permasalahan yang lumayan problematis, ialah menyangkut
ketidak seimbangan antara pembangunan perekonomian pada satu bagian
serta pelanggengan alam serta area di bagian lain. Kejadian menyusutnya
mutu pangkal energi alam, terbentuknya kehancuran area dengan cara
massif, pencemaran, banjir serta terus menjadi luasnya tanah kritis, ialah
fakta dari akibat pembangunan ekonomi yang tidak searah degan
pelanggengan alam serta area.
Bila ditinjau dari ujung penglihatan Islam hingga melindungi alam
(area) supaya senantiasa terpelihara jadi keharusan untuk tiap orang.
Orang selaku khalifah (delegasi Tuhan) di alam telah sepatutnya
melestarikan serta meningkatkan alam (alam) yang jadi kediaman pemeluk
orang. Firman Allah dalam Al-Quran surat Hud: 61:…Dia (Allah) sudah
menghasilkan kalian dari alam (tanah) serta menginstruksikan kalian
memakmurkannya”.
Sedangkan cerminan trade off yang kerapkali merasuki pemahaman
khalayak mengenai akibat minus pembangunan ekonomi kepada
kelestarian alam serta area mestinya tidak hendak terjalin. Mengenang,
pemahaman orang hendak berartinya melindungi area hidup
sesungguhnya tidak terbebas dari bertumbuhnya kultur (rasa, karsa serta
pola pikir orang). Terus menjadi orang menguasai dan menikmati suatu,
hingga mereka hendak terus menjadi menghormati suatu itu. Logikanya,
dengan terdapatnya kenaikan (keselamatan) ekonomi, orang pasti
menguasai dengan sendirinya dan melindungi imunitasnya tanpa
dorongan orang. Semacam yang dituliskan Frankel kalau, orang sebetulnya
mempunyai perhatian kepada area hidup ataupun ekonomi, tidak cuma
salah satunya. Kala pemasukan hadapi kenaikan, hingga permohonan buat
area yang bermutu hendak bertambah pula. Dari opini Frankel di atas bisa
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diamati kalau sebetulnya area serta ekonomi ialah 2 perihal yang silih
mensupport satu serupa yang lain (symbiose mutualism).

B. SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI
Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kemampuan area alam yang bisa
digunakan orang buat mengkonsumsi serta selaku aspek penciptaan
dalam sesuatu cara penciptaan (Sukanto serta Pradono, 1998). Alam
sudah sediakan beberapa khusus pangkal energi alam serta tenaga,
sebaliknya orang diharapkan menggunakan dan mengurusnya dengan
kedudukan ilmu wawasan serta teknologi. Dalam upaya orang
menggunakan SDA buat mengkonsumsi serta penciptaan, diperlukan
rancangan ilmu ekonomi, supaya cara itu berjalan efisien serta berdaya
guna.
Sumber Daya Alam (SDA) dalam perspektif pembangunan wilayah
merupakan selaku modal ataupun input dalam cara pembangunan. SDA
bisa digunakan oleh penguasa wilayah selaku bagian yang sinergi SDM
yang terdapat alhasil bisa menghasilkan pusat perkembangan ekonomi. Di
bagian lain, rancangan ekonomi dibutuhkan buat pengurusan SDA yang
efisien serta berdaya guna. Pengurusan SDA yang efisien serta berdaya
guna hendak menyebabkan terbentuknya sustainability dari SDA itu
sendiri.
Sumber Daya Alam (SDA) bagi karakternya bisa dipecah jadi 2( 2), ialah:
a. SDA yang bisa diperbarui (renewables resources).
b. SDA yang tidak bisa diperbarui (non renewables resources)
SDA yang bisa diperbarui merupakan SDA yang bisa menginovasi
dirinya sendiri serta hendak bisa dipertahankan kelangsungannya dengan
terdapatnya campur tangan orang. SDA yang bisa diperbarui terdiri dari:
a. SDA biologi; terdiri atas belukar serta binatang.
b. SDA raga; terdiri atas air, hutan, serta tanah atau tanah.
SDA yang tidak bisa diperbarui merupakan SDA yang tidak bisa
menginovasi dirinya serta hendak hadapi penyusutan jumlah dalam
pemanfaatannya. Eksploitasi SDA non renewables yang tidak ditopang
dengan rancangan berkepanjangan, hingga penyusutan jumlah dalam
pemanfaatannya jadi relatif kilat. SDA non renewables terdiri dari:
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a. Gambut
b. Materi tambang (mineral).
c. Minyak alam serta gas alam.
SDA ialah salah satu modal penting sesuatu wilayah atau area atau
negeri buat bisa membuat serta sekalian tingkatkan perkembangan
ekonomi. Simon Kuznets melaporkan kalau perkembangan ekonomi
dibatasi oleh kekurangan mutlak dari pangkal energi alam. Di bagian lain,
sebagian negeri di bumi teruji bisa tingkatkan perkembangan ekonomi,
meski notabene tidak mempunyai SDA yang memadai. Namun, pada
dasarnya kedudukan SDA selaku modal pembangunan jadi aspek penting.
Indonesia selaku negeri yang mempunyai SDA yang relatif banyak,
sepatutnya bisa memakainya selaku modal pembangunan. Pembangunan
nasional bisa dirintis dengan pembangunan wilayah, dimana tiap-tiap
wilayah mempunyai karakter SDA yang berbedabeda. Masa independensi
wilayah hendak berikan kesempatan pada tiap-tiap wilayah buat
menggunakan serta mengatur SDA yang terdapat di daerahnya. Perihal ini
pasti dicoba buat tingkatkan perkembangan ekonomi serta pembangunan
di wilayah, yang diharapkan mendukung pembangunan nasional.
Cara independensi wilayah memanglah mengalami sebagian
hambatan, tetapi dengan terdapatnya pemrograman pembangunan
wilayah yang pas serta efisien diharapkan pembangunan wilayah bisa
berjalan mudah. Salah satu rancangan pemrograman pembangunan
wilayah yang efisien merupakan dengan rancangan akun regional.
Pendekatan akun regional hendak memudahkan wilayah buat mengenali
kemampuan yang dipunyai serta sekalian menolong dalam menata perda
yang cocok dengan kemampuan setempat.
Rancangan pendekatan akun regional bisa diaplikasikan buat
pemanfaatan serta pengurusan SDA di wilayah. Pendekatan akun regional
bisa digambarkan jadi neraca Sumber Daya alam (neraca SDA) yang bisa
memperhitungkan kemampuan SDA serta sekalian bayaran yang
dikeluarkan buat memanfaatkannya.
Aplikasi neraca SDA hendak memudahkan wilayah dalam menata
perda, alhasil pengurusan SDA buat pembangunan jadi efisien serta
berdaya guna. Salah satu tahap dini dalam mempraktikkan neraca SDA
Pemikiran Ekonomi Syariah Tentang Sumber Daya Alam | 211

merupakan memperhitungkan kemampuan SDA yang terukur ataupun
belum terukur cocok dengan karakteristiknya tiap-tiap. Buat
melaksanakan valuasi kepada kemampuan SDA, hingga butuh dicoba
valuasi ekonomi dari SDA yang terdapat di wilayah. Valuasi ekonomi ini
mencakup angka kemampuan serta bayaran sosial ekonomi dari cara
pemanfaatannya.

C. KONSEP EKONOMI DAN ALOKASI SUMBER DAYA ALAM
Paradigma ikatan antara area serta pengembangan ekonomi dalam
pemikiran bank bumi (1994) dalam Sanim (2006) merupakan selaku
selanjutnya:
1. Economic Development and sound environmental managentary are
acomplomentary aspect of the same skedul.
2. Without adequate environmental protection, development will be
undermind; without development, environmental protection will fall.
3. Development and enivironmental; false dichotomy.
Pemikiran yang di informasikan Bank Bumi di atas bisa dipaparkan
kalau pembangunan ekonomi serta area merupakan 2 perihal yang silih
memenuhi. Dengan begitu eksploitasi pangkal energi alam wajib diatur
dengan cara betul serta wajib digunakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh
ciri dalam sesuatu benda ataupun aktivitas bertabiat silih memenuhi,
perihal itu pasti hendak memunculkan kendala kepada sesuatu aktivitas
lain. Pemikiran Bank Bumi itu pula melaporkan kalau proteksi atas
kelestarian pangkal energi alam dengan nisbah pemakaian yang pas
hendak mendesak pembangunan (ekonomi) pada sesuatu area.
Kedudukan ekonomi dalam perihal ini, ilmu ekonomi sebetulnya
berhubungan akrab dengan area (pangkal energi alam) sebab
ketersediaannya pangkal energi alam itu pula relatif terbatas dibanding
dengan keinginan orang. Alhasil ilmu ekonomi ialah amatan yang
menekuni mengenai gimana aksi laris orang bagus dengan cara
perseorangan ataupun selaku warga di mana mereka lalu berupaya buat
penuhi keinginan hidup dari bermacam pangkal energi alam yang terbatas.
Dengan begitu, orang (warga) wajib melaksanakan opsi perlengkapan
pemuas berbentuk pangkal energi alam serta melaksanakan opsi diantara
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keinginan yang wajib dipadati. Dalam perihal melaksanakan penentuan
pangkal energi (area) buat penuhi keinginan itu orang senantiasa
memikirkan terdapatnya pemuas keinginan dengan tujuan buat
mengoptimalkan kebahagiaan ataupun penciptaan bagus perseorangan
ataupun warga. Oleh sebab itu, dengan terdapatnya pangkal energi yang
terbatas sebaliknya keinginan orang itu tidak terdapat batas hingga orang
dengan cara sendiri ataupun dengan cara bersama-sama wajib berupaya
menggapai kebahagiaan individu ataupun khasiat sosial yang maksimal.
(Habibi, 2005)
Hakekatnya, metode pasar (interaksi produsen serta pelanggan) bisa
menolong menarangkan kedekatan fungsional antara pasar serta area.
Keterkaitan dari silih hubungannya serta mungkin buat mendapatkan
pemecahan yang efisien. Terbentuknya kehancuran area serta deplesi
pangkal energi alam yang timbul dari aktivitas yang dicoba produsen serta
pelanggan. Kedua kegiatan itu memunculkan hasil sambilan yang hendak
mencemari area. Kontaminasi terjalin dari ikatan antara kegiatan rumah
tangga (selaku owner aspek penciptaan) serta industri (penghasil benda
serta pelayanan).
Buat menarangkan ikatan antara kegiatan rumah tangga (selaku
owner aspek penciptaan) serta industri (penghasil benda serta pelayanan)
bisa dipakai pendekatan neraca materi. Rancangan neraca materi bisa
menarangkan kalau seluruh pangkal energi yang didapat dari alam pada
kesimpulannya kembali ke alam pula dalam wujud kotoran. Gerakan
pangkal melukiskan gerakan pangkal energi alam ke dalam aktivitas
ekonomi. Di bagian lain, gerakan residu (kotoran) melukiskan gimana
materi dasar merambah metode pasar yang kesimpulannya dibuang
kembali kealam sebagai hasil sambilan (kotoran). Gerakan kotoran tiaptiap mengalir dari 2 partisipan (industri serta rumah tangga) yang
maksudnya kotoran pergi dari kegiatan bagus mengkonsumsi ataupun
penciptaan. Gerakan dalam neraca materi, membuktikan selaku kotoran
bisa dipulihkan dari gerakan serta siklus balik buat khasiat lain ataupun
bisa digunakan kembali dalam wujud seluruh.
Perkara area penyelesaiannya tidak bisa seluruhnya diserahkan pada
metode pasar, kala dalam metode pasar terjalin eksternalitas (akibat
kepada tingkatan keselamatan pihak ketiga yang mencuat sebab aksi
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seorang sebab tanpa dipungut ganti rugi ataupun pembayaran). Metode
pasar mengarah mengabaikan biaya-biaya yang dicoba oleh industri.
Eksternalitas timbul bila seorang melaksanakan sesuatu aktivitas serta
memunculkan akibat pada orang lain (khasiat eksternal ataupun bayaran
eksternal) yang seluruhnya tidak membutuhkan peranan buat menyambut
ataupun melaksanakan pembayaran. Contohnya pada interaksi jual beli
minuman kaleng. Bayaran kotoran kaleng sisa belum terlihat pada harga
minimal kaleng itu. Watak eksternalitas ini jadi salah satu merosotnya
guna area.
Pengurusan dan eksploitasi pangkal energi alam selaku benda
ekonomi berhubungan akrab dengan hak-hak kepemilikan (property right)
kepada pangkal energi itu. Bagi Tietenberg9 ketentuan pangkal energi
alam bisa diatur dengan cara berdaya guna, ialah bila kepemilikan kepada
pangkal energi itu dibentuk atas sistem hak kepemilikan yang berdaya
guna, dengan karakteristiknya selaku selanjutnya:
1. Universalitas, seluruh pangkal energi merupakan dipunyai dengan cara
individu (private owned) serta semua hak-haknya dirinci dengan
komplit serta nyata.
2. Exclusivitas, seluruh profit serta bayaran yang diperlukan selaku
dampak dari pemilikan serta eksploitasi pangkal energi wajib dipunyai
cuma oleh owner itu bagus dengan cara langsung ataupun tidak
langsung dalam bisnis ataupun pemasaran ke pihak lain.
3. Transferabilitas, seluruh hak kepemilikan bisa ditransfer (dipindahkan)
dengan pengalihan yang terjalin dengan cara ikhlas.
4. Enforsabilitas, seluruh hak kepemilikan wajib nyaman dari perebutan
serta pelanggaran ataupun kendala pihak lain

D. KEPEMILIKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK PEMBANGUNAN
NEGARA
Terbentuknya bentrokan pengurusan pangkal energi alam di Indonesia
berasal dari ketidakadilan kemampuan Sumber Daya Alam (SDA) bisa
dikelompokkan ke dalam 2 wujud ialah: awal, stock ataupun modal alam
(alami capital), semacam telaga, area lindung, pantai serta lain serupanya,
yang keberadaannya tidak dibatasi oleh area administrasi serta kedua,
SDA selaku aspek penciptaan ataupun selaku benda ataupun barang,
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semacam kusen, rotan, air, mineral, ikan serta lain-lain, yang didapat
bermacam zona atau biro selaku sumbersumber ekonomi, amati: harijadi
kartodiharjo, dkk, dasar parasut pengurusan pangkal energi alam, (Jakarta:
suara leluasa, 2005), hlm. 60. Bandingkan dengan sukanto
reksohadiprodjo, berkata kalau dalam kondisi indonesia sumberdaya alam
diartikan diperluas cakupannya pangkal energi alam serta tenaga serta
berikutnya dipilah-pilah dengan cara sektoral. Ialah pada 2 wujud: 1) zona
pertanian: pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan serta
pengairan: 2) zona pertambangan: minyak alam, gas alam, aspal, batu
kobaran, bauksit, kencana atau perak, mangan, nikel, pasir, besi, tembaga,
timah, materi galian, serta nuklir. Amati; (Raksohadiprodjo&amp; Pradono,
1998)
Mulai dari ketidak jelasan rancangan mengenai siapa yang berkuasa
buat memahami serta memakainya, sampai kebijaksanaan penyusunan
kemampuan yang kurang jelas alhasil tidak membagikan kesamarataan
untuk seluruh pihak (Harijadi, 1992). Al-Rubi mengkorelasikan
pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keimanan. Baginya,
tujuan pembangunan ekonomi buat menciptakan keselamatan.
Dalam pengurusan pangkal energi alam yang ada, penguasa (negeri)
wajib sanggup mengedarkan dengan cara bagus atas eksploitasi tanah
atau tanah serta pabrik (pangkal energi alam). Maksudnya peluang tidak
cuma diserahkan pada segerombol orang buat melaksanakan cara
penciptaan. Kebijaksanaan penyaluran menganut kecocokan dalam
peluang kegiatan, eksploitasi lahan-lahan yang jadi zona khalayak,
advokasi kebutuhan ekonomi buat golongan miskin, melindungi
penyeimbang sosial serta pemodalan yang seimbang serta menyeluruh
bersumber pada equity serta penyeimbang dampingi geografis, zona, zona
perkotaan serta pedesaan serta alun-alun profesi (Nasution&amp; dkk,
2007)
Ada pula di Indonesia, parasut hukum kemampuan serta eksploitasi
kekayaan alam di Indonesia telah diatur dengan amat sempurna dalam
bingkai UUD artikel 33 bagian (3) yang melaporkan,” alam, air serta
kekayaan alam yang tercantum di dalamnya dipahami oleh negeri serta
dipergunakan buat sebesar-besarnya kelimpahan orang”. Yang setelah itu
di tuangkan dalam kesimpulan artikel 2 UU Nomor. 5 Tahun 1960
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mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Bersumber pada
perihal itu, pandangan Baqir ash-Shadr pada satu bagian memiliki banyak
kecocokan dengan isi UUD 1945 artikel 33 bagian (3) yang legal di
Indonesia, ialah berhubungan dengan rancangan kepemilikan (Ash- Shadr,
1973).
Dalam pandangan rancangan kepemilikan Baqir Ash-Shadr, terdapat
sebagian perihal yang berarti antara lain (Haneef, 2010):
a. Kepemilikan oleh negeri merupakan tipe kepemilikan yang sangat
kerap, walaupun hak gunakan bisa didapat dari Negara
b. Kepemilikan swasta cuma diizinkan di dalam beberapa kecil kondisi:
1) Tanah yang digarap di area masyarakat yang menyambut Islam
dengan cara ikhlas (lewat ajakan);
2) Bila diresmikan di dalam akad;
3) Mineral tersembunyi yang membutuhkan upaya buat
memperolehnya, serta cuma sepanjang mineral yang digali saja
dan di seluas zona pertambangan saja;
4) Pangkal energi lain, ialah lewat kegiatan ataupun daya kegiatan
orang, semacam penahanan kukila, pembalakan kusen, serta
serupanya.
c. Kepemilikan swasta cumalah terbatas pada hak gunakan, prioritas
pemakaian serta hak buat menghindari orang lain mengenakan benda
yang lagi dipunyai oleh orang lain.
d. Buat mineral serta air, orang diperkenankan buat‘ memakai.
Kemampuan pengerjaan tanah khalayak oleh pihak swasta
ditunjukkan buat tidak mengganggu kebutuhan banyak pihak. Misalnya,
tidak dibenarkan penguasa membagikan hak upaya pengerukan tanah
yang banyak memiliki benda tambang pada zona swasta, bila kegiatan itu
setelah itu memunculkan akibat minus semacam kesenjangan ataupun
terkonsentrasinya daya aset pada golongan ataupun pihak swasta khusus
(Nasution&amp; dkk, 2007)
Andaikan sebab kebutuhan arti khusus (semacam kemampuan
teknologi misalnya), alhasil tanah itu tidak bisa digarap oleh zona khalayak,
hingga kebijaksanaan penguasa wajib memutuskan bayaran amal sebesar
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20% per tahun buat jenis ini, tidak sebesar 2,5%. Bayaran 2,5% cuma di
charge pada khalayak yang menggunakan tanah tambang itu, dengan cara
beramai-ramai (tidak terdapat kemampuan hak upaya pada orang atau
golongan khusus (Nasution&amp; dkk, 2007).
Meter. A. Mannan beranggapan kalau pakar ekonomi Islam serta
modern silih mensupport konsepsi mengenai apa yang diucap dilema
ekonomi, yang mencakup: kelangkaan pangkal energi alam (scarce source)
serta keinginan-keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants)
(Nomani&amp; dkk, 1995). Perihal ini searah dengan pemikiran Meter.
Baqir Ash-Sadr (Sadr, 1984) kalau,“ Tuhan mencukupkan sumberdaya buat
penuhi keinginan serta kemauan orang dengan cara melegakan
(satisfaction), orang sendirilah yang menimbulkan tampaknya dilema
ekonomi”. Tampaknya dilema ekonomi ini diakibatkan oleh 2 alibi, ialah:
ketidakadilan orang dalam kekeliruan penyaluran pangkal energi alam,
serta terdapatnya pemanfaatan manusia pada alam yang tidak semestinya.
(Nomani&amp; dkk, 1995)
Dengan begitu, atas julukan pembangunan itu penguasa membuat
kebijaksanaan dengan lalu memanfaatkan kekayaan alam alhasil
menggapai perkembangan ekonomi (economic growth development) yang
lebih bagus serta berkeadilan. Tetapi, kenyataan yang terjalin
kebalikannya, di mana dampak yang ditimbulkan dari aplikasi
pemanfaatan kekayaan alam yang tidak terbatas itu, hendak berdampak
pada kehancuran serta demosi kepada pangkal energi alam, dampak dari
keserakahan dari orang (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2010).

E. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Pola perencanaan pembangunan di wilayah yang dalam rancangan
ilmu pengembangan regional bukan ialah perihal yang simpel, alhasil
dalam merancang pembangunan wilayah dengan independensi wilayah
hendak mengalami bermacam tantangan. Perihal ini pula hendak jadi
tantangan untuk negeri Indonesia yang mempunyai keragaman adat serta
etnik. Pembangunan wilayah lewat pemrograman wilayah wajib bisa
mengaitkan warga selaku stake hoder. Perihal ini jadi berarti sebab warga
ialah bagian penting pelopor pembangunan. Buat bisa berfungsi selaku
bagian pelopor pembangunan, warga menginginkan alat. Alat yang
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dibutuhkan oleh masyarakat buat menggerakkan pembangunan
merupakan alun-alun profesi. Konsep pembangunan wilayah dengan
menghasilkan alun-alun profesi, hendak bawa keterkaitan pembangunan
ekonomi wilayah ialah dengan setelah itu timbulnya pusat-pusat
perkembangan. Penguasa memiliki kedudukan amat berarti serta penting
dalam meningkatkan pusat perkembangan. Kemajuan pusat-pusat
perkembangan tidak hendak terjalin dengan sendirinya sebab pusat
perkembangan hendak bertumbuh amat terkait dari 3 aspek, ialah:
a. Sumber daya Alam (SDA) yang dipunyai sesuatu wilayah.
b. Mutu serta jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di sesuatu wilayah.
c. Adat ataupun culture warga di sesuatu wilayah. Kedudukan penguasa
wajib bisa mempraktikkan kebijaksanaan yang pas buat menghasilkan
sinergi dari ketiga aspek di atas dalam mensupport kemajuan pusat
perkembangan ekonomi.
Dalam mempraktikkan kebijaksanaan yang relatif pas, penguasa
seharusnya wajib terlebih dulu mengenali kemampuan daerahnya.
Kemampuan wilayah dengan cara regional bisa dikenal lewat sebagian
pendekatan abstrak. Bagi Sambodo (2003), salah satu pendekatan buat
mengenali serta mengatur kemampuan wilayah, bagus SDA ataupun SDM,
merupakan pendekatan akun regional. Pendekatan akun regional ialah
pendekatan yang dipakai di sebagian negeri di Eropa Barat.
Pendekatan ini berupaya memandang input output dari keinginan
wilayah, yang bisa dihitung dari keinginan berbelanja wilayah terdiri dari
keinginan berbelanja pemda serta keinginan berbelanja masyarakat.
Keinginan berbelanja itu dibanding dengan pemasukan wilayah bagus dari
usaha pengurusan sumberdaya alam ataupun pengurusan pelayanan.
Aplikasi rancangan akun regional di Indonesia wajib membiasakan dengan
pola pembangunan yang diterapkan. Aplikasi rancangan akun regional
diaplikasikan dengan gradasi independensi wilayah.
Pembangunan wilayah bisa memakai bentuk akun regional yang
berupaya memandang dari pandangan hukum, dengan menilai peraturan
perundangan yang terdapat dari peraturan perundangan tingkatan pusat
nasional hingga peraturan wilayah tingkatan perda. Cara penilaian
peraturan perundangan dengan menggunakan rancangan akun regional,
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bisa mempermudah wilayah buat menata perda yang dicocokkan dengan
situasi serta kemampuan wilayah. Perihal ini jadi lebih efisien, sebab
sering-kali sebagian peraturan tingkatan nasional kurang cocok bila
langsung diaplikasikan di wilayah. Cara adaptasi perundangan ini hendak
memudahkan wilayah buat menggunakan serta mengatur kemampuan
pangkal dayanya.

F. VALUASI EKONOMI SDA
Rancangan dasar penerapan valuasi ekonomi dari SDA serta area
merupakan rancangan pembangunan berkepanjangan (sustainable
development). Dalam perihal ini, cara valuasi ekonomi ialah bagian dari
cara mengarah pembangunan berkepanjangan (sustainable development).
Penerapan rancangan pembangunan berkepanjangan dibantu oleh 3 (3)
bagian penting, ialah: ekonomi, sosial serta area.
Bagian-bagian itu bertabiat interdependensi, dimana ketiganya silih
pengaruhi. Bersumber pada desain diatas, cara valuasi ialah calo antara
bagian ekonomi dengan area. Cara valuasi itu dicoba buat mengetahui
angka sosial ekonomi dari keragaman biologi, SDA, serta pencemaran.
Tujuan penting dari cara itu dengan cara ekonomi merupakan buat
menggapai kemampuan, perkembangan, serta kemantapan. Dengan
tercapainya tujuan dengan cara ekonomi, hingga diharapkan berhasil
terdapatnya kesamarataan dampingi angkatan serta kedudukan warga
selaku ikatan sosial dengan area.
Valuasi ekonomi SDA didefinisikan selaku cara kuantifikasi serta
pemberian angka (valuasi) ekonomi kepada SDA dalam wujud moneter
sehabis dicoba pengenalan.

G. PENUTUP
Pembangunan ekonomi serta pula pelanggengan area sejatinya wajib
lalu berjalan dengan cara berarak, walaupun ada plus kurang diantara
keduanya, tetapi orang selaku bintang film penting dari kedua perihal itu
di mana orang selaku eksekutif pembangunan ekonomi serta pula
penjamin jawab pelanggengan area wajib menghasilkan kedua perihal ini
buat berjalan balance.
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Pangkal energi alam yang banyak ruah ini wajib dipakai serta
digunakan buat pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional,
tetapi wajib senantiasa pada koridor yang sudah didetetapkan.
Maksudnya kalau menggunakan alam buat mendongkrak perekonomian
merupakan perihal yang dibenarkan, tetapi tidak buat memonopoli alam,
maksudnya dengan alibi kenaikan ekonomi alam kita dirusak. Membuat
ekonomi yang kokoh merupakan tanggung jawab kita tetapi area yang
pantas mendiami pula jadi keinginan pemeluk orang.
Perlengkapan dalam mengetahui tipe, kemampuan, karakter, serta
angka ekonomi (khasiat, bayaran, serta profit) dari SDA yang terdapat di
sesuatu wilayah. Perihal ini berguna untuk pengelola buat mengenali
tingkatan kemampuan pengurusan serta usaha buat tingkatkan
kemampuan. Rancangan dasar buat menata peraturan wilayah serta
memudahkan melaksanakan cara adaptasi dengan UU SDA Nasional.
Dengan begitu diharapkan pengurusan SDA di wilayah diharapkan bisa
berjalan dengan efisien serta berdaya guna.
Cocok dengan pemaparan di atas, perihal yang sepatutnya mulai
digiatkan ialah kenaikan pemberdayaan badan amal serta hadiah dari
pandangan manajemen serta pandangan kenaikan pemahaman warga,
mengembalikan pangkal energi alam yang jadi alat khalayak warga dengan
tanpa swastanisasi serta diiringi pengawasan penguasa, menguatkan
kedudukan pengawasan penguasa dalam menata pandangan ekonomi
pasar, dan tingkatkan upaya dengan kemampuan serta keahlian wilayah,
dan cocok dengan visi pengurusan SDA dengan cara nasional, dan
mengakhiri seluruh usaha pemanfaatan sumberdaya alam serta
mengembalikan pemberdayaan SDA pada upaya lokal, serta mendesak
upaya kecil serta menengah dalam pemberdayaan Sumberdaya alam di
Indonesia.
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