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BAB I 

MENGGALI DAN MEMAHAMI EKONOMI ISLAM  

SUBSTANTIF ALA RASULULLAH 

A. Pendahuluan 

Sejak manusia ada di muka bumi, maka sejak itu pula munculnya aktivitas-aktivitas 

di dalam kehidupan manusia. Pada awal sejarahnya, aktivitas manusia hanya tertuju pada 

bagaimana caranya kebutuhan primer dapat dipenuhi dalam rangka mempertahankan hidup. 

Dengan kata lain, aktivitas ekonomilah yang pertama kali ada di dalam kehidupan manusia. 

Namun seiring dengan berjalanya waktu, aktivitas manusia berkembang sejalan dengan 

tuntutan zaman dengan segala ragamnya. 

Dengan dasar sejarah di atas, maka M. Akram Khan seorang pakar ekonomi dari 

Pakistan sebagaimana dikutip oleh Nur kholis, mengatakan bahwa ilmu ekonomi bertujuan 

mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-

sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.1Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi 

merupakan bagian dari kehidupan manusia.Setiap perilaku manusia didorong dari 

keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Oleh karena itu, ketika berbicara 

ekonomi, maka sama halnya kita berbicara hal yang klasik substanstif. Namun karena 

adanya perkembangan, maka disetiap masa dan zaman memiliki karakteristik yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhan manusia. 

Tidak terlepas dari itu, Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah SAW juga 

memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan pelajaran dan acuan. Oleh 

                                                           
1Nur Kholis, “Penegakan Syariat Islam Di Indonesia: Perspektif Ekonomi”, Jurnal IlmiahAl Mawarid 

FIAI UII, edisi XVI Tahun 2006, hlm. 4. Baca juga, Muhammad Akram Khan, An Intrduction to Islamic 

Economics, (Islamabad: IIIT Pakistan,1989), hlm. 33 
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karena itu, pada makalah ini akan dijelaskan aktivitas ekonomi bangsa Arab pra-Islam 

sebagai komparasi dengan aktivitas ekonomi yang telah “diluruskan” oleh Rasulullah, yang 

meliputi strategi awal membangun perkonomian Madinah, kebijakan fiskal, yang diterapkan 

oleh Rasulullah SAW.  

B. Kondisi Perekonomian Bangsa Arab Pra-Islam 

Leboun dalam bukunya Hadharat al-Arab berkesimpulan bahwa tidak mungkin 

bangsa Arab tidak pernah memiliki peradaban yang tinggi, apalagi hubungan dagang 

multilateral berlangsung 2000 tahun lamanya.2 Bangsa Arab bukanlah bangsa bodoh yang 

senada dengan gelar “Jahiliah” yang mereka sandang. Tapi dibalik gelar itu, justru mereka 

telah menyimpan peradaban dan menyisakan berbagai aspek kemajuan politik, ekonomi dan 

seni budaya.3 Gelar Jahiliah hanyalah sebatas kesalahpahaman akidah mereka, sehingga 

merambat pada perilaku nista yang merajalela di dalam aspek kehidupan dan pola pikir 

mereka .4 

Namun demikian harus diakui, bangsa Arab adalah bangsa yang mempunyai tampuk 

peradaban dan kemajuan. Bendungan raksasa Maarib warisan dari kerajaan Saba’ dan 

kerajaan Himyar di Yaman, bagian selatan jazirah Arab adalah bukti nyata, dimana sangat 

memberikan pengaruh yang sangat besar, selain sebagai sumber air untuk wilayah kerajaan, 

juga memberikan kesejahteraan  bagi masyarakat,5 terutama pada sektor pertanian. 

Pertanian salah satu pondasi penting perekonomian bangsa Arab kala itu, sejak 200 

tahun sebelum kenabian Muhammad, mereka mengenal peralatan pertanian semi modern 

seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam.6 

Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, 

mengklasifikasi sistem pertanian bangsa Arab ke dalam tiga sistem, antara lain :sistem 

                                                           
2Gustav Leboun, Hadharat al-Arab, (Kairo : Muthba’ah Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t), hlm. 72 
3M. Abdul Karim. SejarahKebudayaanIslam, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 49-50 
4Ibid 
5Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 15 
6Ibid 
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Ijarah (sewa-menyewa), sistem bagi hasil produk (muzara’ah),7dan sistem pendego 

(mudharabah).8 

Di samping itu, perdagangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas 

perekonomian bangsa Arab pra-Islam.Pada masa pemerintahan Saba’, bangsa Arab menjadi 

penghubung antara Eropa dan dunia Timur.Setelah itu dilanjutkan dengan pemerintahan 

Himyar yang terkenal dengan kekuatan armada niaga yang menjelajahi Asia Selatan (India), 

China, Somalia dan Sumatera (Nusantara).9 Kemajuan perdagangan lintas negara kala itu 

pada awalnya dimungkinkan oleh sektor pertanian yang telah maju. Kemajuan tersebut 

ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan  ekonomi makro sektor ekspor-impor.10 

Setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur-jalur perdagangan didominasi oleh kerajaan 

Persia dan Romawi.Pusat perdagangan bangsa Arab serentak kemudian beralih ke 

Makkah.11 Karena letaknya geografisnya yang amat strategis, Makkah menjadi tempat 

persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju ke kota pusat perniagaan. 

Di Makkah telah tersedia pasar-pasar sebagai tempat pertukaran barang-barang antar para 

saudagar dari Asia Tengah, Syam, Yaman, Mesir, India, Irak, Etiopia, Persia dan Romawi.12 

Mengingat posisi Makkah berada di suatu lembah yang tandus, maka yang menjadi 

sumber perekonomiannya adalah perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, 

perdagangan menjadi faktor penentu utama hubungan sosial penduduk kota Makkah. 

Makkah disebut sebagai Ummul Quro, yaitu sebuah pusat perniagaan besar yang menjadi 

urat nadi kehidupan masyarakat Makkah.Pembangunan sektor spritual, keagamaan, dan 

kebudayaan dibangun di atas prinsip bisnis, jual beli, dan untung rugi. 

                                                           
7Secara etimologi, muzar’ah diambil dari kata az-zar yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau 

menanam. Baca Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi Mukhtar al-Shilah, (Kairo : tt), hlm. 114 
8Yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya 

dikerjakan oleh penggarap 
9Yatim, Sejarah, hlm. 13 
10Karim, Sejarah, hlm. 55 
11Yatim, Sejarah, hlm. 14 
12Abdur Rahman Asy Syarqowi, Muhammad Sang Pembebas : Sebuah Novel Sejarah, diterjemahkan 

oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), hlm. 10 
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Karena itu, saudagar kaya menjadi orang-orang yang sangat menentukan sekali 

dalam berbagai hal.13Dari merekalah aturan-aturan hukum dan tradisi yang berlaku 

dikeluarkan.Dari sinilah muncul ketidakadilan, ketimpangan, kerakusan untuk meraup 

untung sebanyak-banyaknya, yang pada gilirannya menjadikan kaya semakin kaya dan 

miskin semakin miskin. 

Musim haji adalah musim perdagangan yang paling ramai.Pada saat itulah dibuka 

pasar-pasar Arab yang terkenal, seperti Ukaz, Dzil-Majaz, Majinnah dan lain-lainnya.14Di 

antara pasar terbesar adalah pasar Ukaz.Ukaz adalah sebuah tempat perbelanjaan terlengkap 

yang tidak hanya dikunjungi oleh orang-orang Quraisy, tetapi juga raja-raja dan pangeran 

dari seluruh semenanjung Arab ikut pula menghadiri pasar Ukaz.Di Ukaz terdapat mimbar 

khusus sebagai tempat adu kepiawaian para penyair Arab. 

Di Ukaz terdapat pula tempat penjualan budak-budak dari beraneka ragam ras, 

seperti budak Etiopia yang hitam, budak Rum yang putih, budak Persia, dan banyak lagi 

yang berasal dari India, Mesir dan Asia Tengah.15Dengan demikian Ukaz menjadi lapangan 

empuk untuk mengeruk keuntungan  dari kalangan rakyat jelata. 

Berdasarkan kesimpulan Ahmad Amin bahwa apa yang berkembang di Makkah 

waktu itu merupakan pengaruh dari budaya bangsa-bangsa sekitarnya yang lebih awal maju 

daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke jazirah Arab melalui 

beberapa jalur; yang terpenting di antaranya adalah : (1) melalui hubungan dagang dengan 

bangsa lain, (2) melalui kerajaan-kerajaan protektorat di Hirah dan Ghassan, dan (3) 

masuknya misi Yahudi dan Kristen.16 

Tentang perindustrian dan kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling tidak 

mengenalnya.Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab, seperti jahit-menjahit, 

menyamak kulit dan lain-lainnya berasal dari rakyat Yaman, Hirah dan pinggiran 

Syam.Sedangkan wanita-wanita Arab cukup menangani pemintalan.Tetapi kekayaan-

                                                           
13Ibid,.hlm. 11 
14Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, SirahNabawiyah diterjamahkan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta 

: Pustaka AL-Kausar, 1997), hlm. 62 
15Syarqowi, Muhammad, hlm. 13. 
16Ahmad Amin, Fajr al-Islami, (Kairo : Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyah, 1975), hlm. 12 
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kekayaan yang dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan.Kemiskinan, kelaparan dan 

orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa ditengah masyarakat.17 

  

C. Strategi  Rasulullah Membangun Ekonomi Madinah 

Makna hijrah bukan sekadar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan 

semata, tetapi  disamping makna itu hijrah juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk 

mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman. Itulah mengapa Rasulullah 

mewajibkan seluruh muslim yang di Makkah pada saat itu untuk melakukan hijrah bagi 

yang tak berhalangan,18 agar ikut andil dalam usaha mendirikan masyarakat baru dalam 

rangka menggalang kekuatan dan mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga dan 

menegakknya.19 

Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan 

untuk memulai intensifikasi pembangunan masyakarakat.Maka dibangunlah sebuah masjid 

sebagai lokomotif pembangunan. Eksistensi substansi masjid bukanlah sesuatu yang di 

dasarkan kepada idealisme semata, yang hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, 

tetapi memiliki multifungsi, di antaranya sebagai tempat jual beli,20 karena ini merupakan 

tuntutan realitas keadaan masyarakat waktu itu yang memerlukan struktur perkonomian 

yang baru, karena struktur perekonomian yang ada dikuasai dan dimonopoli sepenuhnya 

oleh orang–orang Yahudi dan diatur sepenuhnya oleh sistem kapitalis Yahudi. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya, dipindahkanlah aktivitas jual beli dari 

lingkungan masjid demi menjaga kekhusyuan beribadah.21 Aktivitas jual beli ini difokuskan 

di pasar yang diberi nama “Suqul Anshar“ atau pasar Anshar. Pasar ini dibangun oleh 

                                                           
17Mubarakfury, Sirah, hlm. 62-63 
18Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku  tempat tujuan hijrah kalian, yaitu 

suatu tempat yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan subur dan memiliki batu-bau yang 

berwarna hitam”. Setelah  mendengar hadis ini, kaum Muslimin akhirnya hijrah ke Madinah. Bca lebih lanjut 

Imam Adz-Dzahabi, Sirah Nabi, Sejarah Kehidupan Muhammad Saw, diterjemahkan oleh Ali Murtadho,( 

Semarang : Pustaka Nuun, 2005), hlm. 264. Tapi yang mendasar uatama kenapa hijrah adalah karena adanya 

undangn suku Aus dan Khazraj untuk menjadi juru damai di antara mereka, karena mereka telah bosan 

berperang selama 40 tahun. Maka bertemulah mereka dengan Nabi di Aqobah secara bergantian. 
19Mubarakfury, Sirah, hlm.  239 
20Karim, Sejarah, hlm. 68 
21Ibid 



 

10 
 

Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan yang kaya raya, atas arahan Rasulullah. Pasar ini 

dikelola seratus persen oleh umat Islam sendiri berlokasi tidak jauh dari pasar 

Yahudi.Semua orang Islam dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktivitas 

perdagangan di pasar itu tanpa bekerjasama sedikitpun dengan Yahudi dan tanpa terlibat 

dengan segala produk atau barang mereka.22 

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa Rasulullah telah menerapkan pola bisnis 

dengan persaingan yang sehat, tanpa menggunakan wewenang kekuasaannya untuk menutup 

pasar Yahudi, mengingat kedudukan Rasulullah pada saat itu adalah seorang pemimpin, tapi 

justru Rasulullah sepenuhnya menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat. Dan pada 

akhirnya ekonomi Yahudi yang sudah ratusan tahun, gulung tikar dan bangkrut bahkan 

mereka menjadi miskin dan akhirnya menutup pasar mereka. 

Selain itu, ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara golongan 

Muhajirin dan golongan Anshor sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat 

menyadari bahwa kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan salah satu 

prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Bukan hanya berfaedah bagi kekuatan 

secara politik saja, tetapi juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Dari sini terlihat bahwa pemikiran ekonomi Rasulullah orientasi substanstifnya 

adalah ”kepada kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan”. Bahkan untuk 

tercapainya arah dan tujuan dimaksud, Rasulullah sangat menekankan terciptanya ”efesiensi 

sosial”. Artinya bagaimana ekonomi negara bisa dikelola secara bersama dengan baik dan 

ketepat-gunaan yang tinggi sehingga kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti yang 

sesungguhnya. 

Oleh karena itu, prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam pandangan 

ekonomi Rasulullah adalah sangat dikedepankan.Implikasi dari pandangan ini adalah 

perintah Rasullah untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam segala aktivitas 

                                                           
22Firman, “Kisah Rasulullah Membangun Sistem Ekonomi Islam”, dikutip dari http:/ /kawansejati.ee.itb. 

ac.id/ kisah- rasulullah-membangun-sistem-ekonomi-islam, diakses tanggal 7 Oktober 2010 
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kehidupan, terutama dalam tatanan ekonomi. Hak warisan harta ditinggalkan atas dasar 

saudara seagama, tanah kepunyaan Ansar digarap bersama sama dengan Muhajirin.23 

Sehingga pada saat itu, dengan sistem al-Muzara’ah, al-Mu’ajarah, yang diterapkan 

di atas prinsip at-ta’awun,24Madinah menjadi kaya dengan produksi dari hasil tanaman 

gandum, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga barli. Tidak hanya itu, kota ini juga adalah 

pengeluar terbesar buah kurma atau tamar terutama menjelang musim kemarau.25 Daripada 

penghasilan ini saja, kota Madinah dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian 

di kawasan sekitarnya.26 

Inilah makna efisiensi sosial atau ”efisiensi berkadilan”, karena memang dalam 

pandangan Rasulullah manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, itulah 

yang harus diutamakan, bukanlah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Pandangan ini sudah barang tentu berangkat dari nilai-nilai qur’ani yang menghormati 

sesama manusia dan menekankan masalah ukhuwah/ persaudaraan (Qs. Al-Hujarat : 10), 

ta’awun/ tolong menolong/ kebersamaan (Qs. Al-Maidah : 3). 

Di samping itu, kebijaksanaan Rasulullah dalam bidang ekonomi juga terlihat ketika 

Rasulullah tidak serta merta membebankan, ushr,27dan jizyah bagi non-muslim pada saat 

pondasi masyarakat belum begitu kokoh. Tapi ketika masyarakat Madinah memiliki pondasi 

yang kuat dan menampakkan embrio kekuatan, baik di bidang politik maupun ekonomi, 

                                                           
23Karim, Sejarah, hlm. 69 
24Sebelum Islam hadir, di Madinah masih berlaku sistem Muzabanah, Muhalaqah, 

Mukhabarah,Muawammah.Dan ketika Islam datang, Nabi melarangnya, karena mengandung gharar 

(spkulasi).Muzabanah, yakni membeli buah kurma basah dengan kurma kering yang masih di atas 

pohon.Muhaqalah adalah menyewakan kebun dengan pembayaran makanan (bahan makanan) dalam takaran 

yang ditentukan.Mukhabarah adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil 

panennya.Muawammah adalah menyewakan kebun buah selama beberapa tahun untuk dipungut buahnya 
25Ahli Fiqir Ehoza, “ Cara Rasulullah Atasi Krisis Ekonomi”, dikutip dari http://www.ehoza.com/ v4/ 

forum/info- pengetahuan-am/51857-cara-rasulullah-atasi-krisis-ekonomi.html, akses tanggal 7 Oktober 2010 
26Situasi Madinah dapat dilihat dari gambaran yang diinformasikan al-Quran yang maksud-Nya: Dan di 

bumi terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon 

kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas 

sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. (al-Ra’du: 4). 
27Yang dimaksud dengan ushr dalam konteks ini adalah zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan, 

bukan ushr dalam bea impor 

http://www.ehoza.com/v4/forum/info-pengetahuan-am/51857-cara-rasulullah-atasi-krisis-ekonomi.html
http://www.ehoza.com/v4/forum/info-pengetahuan-am/51857-cara-rasulullah-atasi-krisis-ekonomi.html
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barulah Rasulullah  merancang sistem pemerintahan yang ditandai dengan disepakatinya 

Piagam Madinah.28 

Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin kuat, dan perkembangannya 

yang pesat membuat orang-orang Makkah merasa Risau. Kerisauan ini akan mendorong 

orang Quraisy bertindak apa saja. Di satu sisi, Madinah hampir tidak memiliki pemasukan 

atau pendapatan negara.29Untuk menghadapi kemungkinan itu, maka Rasulullah 

menggalang kekuatan berupa pembentukan militer dan juga menganjurkan zakat yang 

sifatnya sukarela dalam rangka membantu mempertahankan diri dari serangan musuh. 

Pada tahun ketujuh Hijriyah, kaum muslimin berhasil menaklukan Khaibar.Tanah 

hasil taklukan dikelola dengan menerapkan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut 

dari non-Muslim.Dan sistem ini diterapkan di berbagai daerah taklukan, dan dalam 

perkembangannya, kharaj menjadi salah satu sumber pendapatan negara terpenting.30 

Dalam masa pemerintahannya juga, Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang 

dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya ahli kitab, sebagai perlindungan 

jiwa, harta milik, kebebesan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer.31 

D. Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aktitivitas ekonomi bangsa Arab pra-

Islam telah menjadi pusat dunia atau sebagai World Trade Center, baik di bagian selatan 

jazirah Arab (Yaman) yang dikelola oleh kerajaan Saba’ dan pemerintah Himyar dengan 

sektor pertanian yang dominan karena memiliki tanah yang subur dan didukung dengan 

adanya bendungan raksasa Maarib, maupun di bagian utara Arab, Hijaz (Makkah) yang 

dipengaruhi oleh pihak luar seperti Persia dan Romawi, dengan sektor perdagangan yang 

                                                           
28Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu 

komunitas.Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan 

keagamaan.Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota bermasyarakat berkewajiban mempetahankan 

keamanan negeri itu dari serangan luar. Baca lebih lanjut Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, 

jilid 1, (Jakarta : UI Press, 1985), hlm. 101. 
29Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 37 
30Adiwarman Azwar Karim, Sejarah, hlm. 44 
31Ibid.,hlm. 43 
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terunggul, karena memang wilayahnya tandus dan gersang, tapi letak geografisnya stratgis 

sebagai tempat persinggahan para kafilah. 

Adapun karakteristik perekonomian masa Rasulullah adalah sosialis-religius yang 

menekankan partisipasi kerja kooperatif yang diberlakukan  bagi kaum Muhajirin dan 

Anshar yang menyebabkan meningkatnya distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dari 

sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Rasulullah yang tidak harus diartikan sebagai 

berlakunya prinsip equal treatment (perlakuan sama), karena menurut Rasulullah orang yang 

tidak berpunya perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (partial treatment). 

Pada prinsipnya Rasulullah sangat mengutamakan tercapainya kesejahteraan bersama. 
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MEMAHAMI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK TIGA KHALIFAH 

(Sebuah Kajian Historis Tiga Peradaban Islam) 

 

Abstract 

This article aims to examine the political economic thought of three caliphs , namely Umar 

ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, and Ghazan Khan with a historical approach. political 

economic policy decided by Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, and Ghazan Khan has 

a character that is flexible. It means however its method, during its goal to create welfare 

for the people and not in conflict with al- Qur'an and as-Sunnah, then that policy is applied. 

This was apparent when some of their policies are not always same as Prophet’s policy, 

even differ from each other, but with that difference, the world has recorded them as a 

brilliant decision maker. 

Keywords : Islam, Ekonomi politik, fleksibel, kesejahteraan. 

I. Pendahuluan 

Peradaban suatu bangsa pasti tak akan pernah terlepas dari kebijakan yang ada pada 

bangsa itu sendiri. Kerapkali kemunduran bahkan kehancuran suatu bangsa bermula dari 

salah kaprahnya kebijakan yang diterapkan. Namun tak jarang juga, arus kemajuan dan 

kejayaan suatu bangsa bermuara dari kebijakan. Kebijakan sangat menentukan haluan suatu 

bangsa, kemana nohkoda bangsa hendak berlayar. Oleh karena itu, kebijakan merupakan hal 

yang sangat esensial dalam menentukan pengembangan sebuah bangsa dalam rangka 

membangun satu peradaban dan menorehkan kemajuan. Pendek kata, maju mundurnya suatu 

bangsa sangat tergantung pada kebijakan yang diterapkan. 

Sebagai terminal akhir suatu kebijakan, maka kemampuan seorang pemimpin sangat 

menentukan. Tercatat dalam lembaran sejarah, Islam pernah memiliki pemimpin-pemimpin 

(khalifah) yang namanya masih acapkali dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun 

non-akademisi, bahkan menjadi rujukan dalam memformulasikan suatu tindakan berupa 

kebijakan yang menyentuh wilayah politik, sosial, dan ekonomi. 

 

 

Tema : Ekonomi Islam Abad 7-14 M 

Kompetensi : Historitas Ekonomi Islam 

Prodi : Ilmu Ekonomi/ EKPI 

Minggu :  Ketiga dan Keempat 
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Di tangan merekalah kejayaan Islam pernah diraih. Kala itu, kemajuan Islam 

sungguh berada pada puncaknya, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. 

Kemajuan di bidang politik dibuktikan dengan meluasnya ekspansi Islam ke berbagai negara 

sekitarnya. Kekuatan politik menyumbang dampak positif tehadap kesejahteraan sosial 

masyarakat, dengan diterapkannya berbagai kebijakan berdasarkan dengan tuntutan realitas 

dan kesejahteraan dan berlandaskan perintah yang termaktub dalam al-Qur’an dan as-

Sunnah. 

Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang pernah menorehkan tinta emas 

pada lembaran sejarah peradaban umat Islam. Pada masanya, pemerintahan Islam semakin 

kuat, yang didukung dengan formulasi kebijakan yang sangat fenomenal. Banyak perubahan 

yang dilakukan, bukan saja di ranah ritual keagamaan, tetapi juga meliputi aspek sosial 

budaya,politik dan terutama pada ranah kebijakan ekonomi. 

Selain itu, pada masa Dinasti Umayyah, tampuk kejayaan seringkali dinisbatkan 

kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya, urusan dalam negeri sangatlah 

diprioritaskan, terutama  menjamin keamanan rakyat dan mengkomodir semua aspirasi 

golongan.32 Pada masanya juga, pertumbuhan perekonomian negara sangat meningkat, 

bahkan mampu menapal defisit anggaran APBN yang diwariskan oleh pemerintahan 

sebelumnya. Hal demikian, tentu saja selain faktor keamanan, juga banyak faktor yang 

melatarbelakangi pertumbuhan ekonomi tersebut, termasuk ranah kebijakan yang 

diterapkan. 

Enam ratus-an tahun berlalu setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, muncullah 

pemimpin muslim berdarah Mongol yang bernama Ghazan Khan (1295-1304). Semenjak 

dibawah kepemimpinannya, walaupun relatif singkat hanya sembilan tahun berkuasa, 

Dinasti Ilkhan mencapai kemajuan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

kepala negara yang berdatangan ke istananya di Tabriz.33 Pada masanya, pertumbuhan 

                                                           
32 M. Abdul Karim. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 

2007), hal. 124. 
33 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah : Sejarah Dinasti Mongol-Islam. (Yogyakarta: Bagaskara, 

2006), hal. 92 
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ekonomi sangat signifikan, terutama perekonomian rakyat kecil dan menengah, sehingga 

membuahkan hasil kesejahteraan yang patut untuk diteladani. 

Tiga pemimpim (khalifah) di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, 

melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada masing-masing masanya, khususnya 

kebijakan di bidang ekonomi politik, sehingga pada gilirannya mampu melahirkan 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. 

Dari sini, penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam dasar pemikiran-pemikiran 

tersebut dan berupaya mempertemukan titik benang merahnya, dengan harapan bisa menjadi 

acuan ataupun kaca perbandingan terhadap perkembangan ekonomi Islam saat ini. 

 

II.   Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab 

Agenda pertama setelah Umar memegang amanah jabatan sebagai Khalifah adalah 

ekspansi wilayah Islam sebagai kelanjutan dari kebijakan Khalifah Abu Bakar.34 Dengan 

demikian, pada masa kepemimpinannya, daerah taklukan Islam meluas hingga Jazirah 

Arabia, Palestina, Syria, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia.35 Meluasnya ekspansi 

yang tengah dilakukan, mau tidak mau menuntut Umar untuk mengatur administrasi negara 

yang terencana.36 

Di samping itu, ekspansi wilayah menyebabkan pendapatan negara mengalami 

peningkatan yang sangat berarti. Dalam rangka mengelola pendapatan tersebut, setelah 

bermusyawarah dengan sahabat lain, maka Umar mengeluarkan kebijakan agar pendapatan 

yang menjadi kas negara tersebut dikelola dengan terencana dan terarah.37 Lembaga Baitul 

                                                           
34 Ada beberapa sebab ekspansi Umar ibn Khattab di antaranya : Letak geografisnya adalah wilayah 

perbatasan dengan wilayah Islam, dan sejak awal memiliki hubungan kurang harmonis dengan bangsa Arab; 

utusan Nabi dibunuh orang Kristen di Syiria atas restu Raja Heraklitus. Lebih lanjut baca Karim, Sejarah, hal. 

85 
35 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, cetakan kelima. (Jakarta : UI Press, 

1985), hal. 58 
36 Administrasi negara dibagi ke beberapa wilayah propinsi : Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, 

Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Baca lebih lanjut Badri Yatim, Sejarah Perdaban Islam : Dirasah 

Islamiyah II, , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 37  
37 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 59 
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Mal yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah, menjadi institusi yang memiliki peran 

penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara.38 

Sebagai khalifah, Umar bin Khattab sangat memperhatikan kemaslahatan bersama 

secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rumusan kebijakan yang penuh 

dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Sehingga zamannya dikenal dengan 

zaman yang sarat dengan perubahan, dan tak jarang kebijakannya berbeda dengan  kebijakan 

Rasulullah. 

Kebijakan yang paling fenomenal adalah kebijakan fiskal di sektor perpajakan 

tentang pertanahan dan pertahanan, atau sering kali juga dikenal dengan kebijakan Umar di 

sawad (tanah subur). Umar memutuskan untuk tidak mengambil alih tanah taklukan, namun 

justru diberikan pengelolaan sepenuhnya kepada pemiliknya, namun diwajibkan membayar 

pajak (kharaj) sebesar 50 persen dari hasil panen.39 

Ada beberapa alasan kebijakan ini lebih disukai oleh Umar, antara lain : andaikata 

tanah taklukan itu diambil alih oleh negara, maka secara otomatis para pasukan (tentara) 

Islam yang akan mengelolanya, padahal menurut Umar, para tentara bukanlah ahli bercocok 

tanam, selain kualitas pertanian akan menurun, juga akan berdampak pada rendahnya 

produktivitas. Selain itu, pendapatan  negara melalui pajak akan jauh menurun, mengingat 

pajak (kharaj) bagi non-musim sebesar 50% dan pajak (ushr) bagi bagi muslim hanya 10 % 

saja. Di samping itu, hal yang sangat dipertimbangkan oleh Umar adalah kekhawatiran akan 

adanya gelombang pemberontakan,40 sebagai dampak pengangguran dan kemiskinan. 

Sehingga pada gilirannya  akan memberikan angin negatif tersendiri bagi keamanan dan 

keutuhan negara. 

Pada kebijakan pertahanan, dalam rangka menanggung nasib para tentara, maka pada 

zaman Umarlah awal mula ditetapkan gaji tetap bagi para tentara, selain sebagai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela 

                                                           
38 Dalam lembaran sejarah, pendirian Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang 

kala itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak kharaj sebesar 

500.000 dirham, pada tahun 16 Hijriah. 
39 Sistem ini pada zaman Dinasti Abbasiah, khususnya periode Harun Ar-Rashid, dikenal dengan 

sebutan Muqasamah, pengertiannya adalah negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para 

penggarapnya 
40 Karim, Sejarah. hal 87. 
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negara.41 Selain itu, ketika Umar melihat kebijakan bea cukai yang merugikan pihak satu 

pihak,42 terutama negara Islam, maka Umar pun menerapkan wajib pajak bagi siapa saja dari 

warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang 

sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi dzimmi yang berada dalam kekuasaan 

Islam dikenakan sebesar 5%, dan muslim 2,5% dari harga barang dagangan.43 

Hal lain dari kebijakan ekonomi Umar yang menarik untuk dikaji adalah tentang 

perpajakan Kuda. Pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakin 

merebak, bahkan pernah diriwayatkan pernah ada seekor kuda Arab Taghlabi yang 

diperkirakan bernilai 20.000 dirham.44 Sehingga melihat keadaan demikian, maka Umar 

menarik zakat dari bisnis perdagangan kuda tersebut dan membagikannya  kepada orang-

orang miskin dan para budak.45 

Berkaitan dengan segelintir kebijakan ekonomi Umar sebagaimana dijelaskan di atas, 

ada satu hal yang mesti digarisbawahi, yaitu mengenai pendistribusian kas Baitul Mal 

sebagai tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan orang-orang yang berjasa dalam 

membela Islam.46 Karena dibalik niat yang mulia itu ternyata menuai kritikan dari salah 

seorang sahabat, Hakim bin Hizam. Menurutnya, hal demikian akan mendongkrak mereka 

dengan sifat malas, dan akan menjadi fatal ketika pemerintah sudah tidak lagi menerapkan 

kebijakan tersebut.47 Khalifah menyadari bahwa kebijakan tersebut mengandung kekeliruan 

dan berimbas negatif terhadap strata sosial masyarakat dan berniat untuk memperbaikinya. 

Namun Umar wafat  sebelum terealisasikan rencananya.48 

                                                           
41 Ali, Isamer, Itihash. (Dhaka : Ali Publication, 1976) hal. 206-210 
42 Pada masa Rasulullah, kebijakan bea cukai telah ditiadakan. Namun pada masa Umar diterapkan 

kembali, hal ini berawal dari orang-orang Harbi yang mewajibkan para pedagang  muslim bayar pajak ketika 

berdagang di tanah Harbi (Hierapolis), sehingga melihat ketidakadilan tersebut, maka Umar pun menerapkan 

kebijkan yang sama. 
43 Husaini, S. A.Q. Arab Adminitration. (Madras : Soldent & Co., 1949), hal. 47-48 
44 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 69 
45 Pada masa Rasulullah, zakat atas kuda belum diwajibkan, karena memang jumlahnya sangat 

terbatas, dan bukan untuk dikomersialisasikan, tapi digunakan sebagai fasilitas perang. 
46 Para Sejarawan meyakini bahwa tindakan Umar demikian adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai 

pemberian tanda jasa kepada relawan yang telah gigih berjuang membela dan meneggakan agama Islam di 

awal kehadirannya. 
47 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah. Hal. 64 
48 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1 (Yogyakarta : PT Dhana Bakti  Wakaf, 1995), hal. 

165 
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Dari berbagai kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tersebut, nampak Khalifah Umar 

tidak terlalu memprioritaskan kaum miskin di atas kaum kaya ataupun sebaliknya, tetapi 

Umar lebih mengedepankan kemaslahatan bersama. Setiap kebijakan selalu berupaya untuk 

menjawab keadaan realitas dengan tidak memberatkan dalam implemenatasinya. Sehingga 

dengan demikian, dapat dikatakan fleksibelitas menjadi karakteristik perekonomian di Masa 

Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi yang kaku sangat dihindari oleh Umar, karena akan 

berdampak negatif terhadap bangunan kemaslahatan yang ingin dicapai.49 Kemaslahatan 

menjadi dasar ataupun landasan bagi Umar dalam menjalankan roda perekonomian, sebagai 

sebuah pengejewantahan dari perintah yang termaktub dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Demikianlah Umar bin Khattab yang terkadang melakukan ta’lil (mencari alasan 

rasional dari suatu hukum). Karena dalam urusan muamalah yang menjadi pertimbangan 

utama adalah asas manfaat bagi masyarakat. Inilah konsep rahmatan lil ‘alamin membawa 

rahmat bagi semesta alam. 

  

III.  Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz 

Di persimpangan catatan sejarah Dinasti Ummayah yang menampilkan 

ketidakberesan dalam segala aspek politik, sosial, dan ekonomi,  sebagai dampak dari pola 

hidup kaum feodal istana yang serakah, terpilihlah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. 

Terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ibarat sang pencerah yang mencerahkan 

ketika para khalifah Dinasti Ummayah gemerlap dengan kekuasaan. Keadaan ini dapat 

dilukiskan dengan ucapannya, “innalillahi wa inna ilaihi roji’un”,50 yang seolah 

menggambarkan betapa beratnya keadaan yang harus diubah sebagai tanggung jawab 

seorang khalifah.51 Namun, sebagai bukti awal dan tekad yang bulat untuk mengembalikan 

                                                           
49 Qutbh Ibrohim Muhammad, Kebijakan EkonomiUmar bin Khattab. (Jakarta : Pustaka Azam, 2002), 

hal. 225 
50 Karim, Sejarah. Hal. 123 
51 Umar juga menyadari bahwa dia juga bagian dari permasalahan itu di masa lalu yang hidup di 

lautan gemerlapnya kemewahan istana, bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, sebelum menjabat khalifah, 

Umar sering telat sholat ke mesjid karena pembantunya lambat menyisir rambutnya, namun ketika menjabat 

khalifah, terlambat datang ke mesjid di hari Jum’at, karena pakaian satu-satunya, yang bertempelan jahitan 

lebih dari 100 tambalan belum kering 
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kesejahteraan rakyat yang dirampas oleh kaum feodal, maka seluruh hartanya, ia kembalikan 

ke kas negara.52 

Untuk mengawali pembangunan kembali pondasi negara, maka penjabat-penjabat 

pemerintah yang menjadi biang keladi pengembosan lumbung kekuatan negara diamankan 

setimpal dengan tindak pidana yang telah diputuskan. Pada masanya keadilan benar-benar 

ditegakkan, para penjabat yang korup dan mengabaikan hak-hak rakyat, dipecat tanpa 

kompromi. Gerakan “Sapu bersih” di lingkungan pemerintahan ini menjadi basis awal 

pembangunan fundamental ekonomi negara yang sustainable. Faktor inilah, menurut Umar 

penyebab instabilitas perekonomian negara yang harus dihilangkan. Andaikata kebijakan 

tersebut tidak langsung diterapkan segera, mungkin Umar bin Abdul Aziz merupakan 

khalifah yang terakhir Dinasti Ummayah, mengingat kesejahteraan sudah tidak lagi 

dirasakan oleh rakyat dan suburnya gerakan bawah tanah yang hendak menggulingkan 

pemerintah. Oleh kerana itu, pada masanya, urusan dalam negeri sangatlah diprioritaskan, 

terutama  menjamin keamanan rakyat dan mengkomodir semua aspirasi golongan. 

Menyadari akan ketidakadilan kaum feodal istana terhadap kehidupan rakyat kecil, 

terutama dengan kepincangan masalah perpajakan, yang mana pada waktu itu banyak para 

pejabat yang tidak membayar pajak, akan tetapi rakyat kecil lah yang dikenai pajak yang 

melampui batas. Maka Umar mereformasi sistem perpajakan agar menjadi adil dalam 

pemasukan anggaran negara.53 

Dalam rangka pemulihan dari terpaan badai krisis ekonomi yang melanda negeri kala 

itu, sebagai imbas dari sistem yang tidak berkeadilan dari para penjabat pendahulunya, maka 

langkah  yang diambil Umar adalah berupa bentuk penghematan anggaran dalam pemberian 

fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar 

keagamaan dan kenegaraan.54 Umar menyadari bahwa kebijakan pengelolaan anggaran 

merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang terpenting selain pajak. 

                                                           
52 Ibid. 
53 Latif Hakim, “Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan”, dikutip dari  

http://zulfikri.wordpress.com/2007/08/26/strategi-umar-bin-abdul-aziz-dalam-mengentaskan-kemiskinan/ 
54 Ibid. 
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Penyusunan anggaran yang efesien sangat penting karena keterkaitannya dengan 

berbagai sektor perekonomian. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengurangan penduduk miskin dan menciptakan 

stabilitas ekonomi serta meningkatkan pendapatan per kapita.55 Dengan kata lain, tujuan dari 

adanya penghematan di dalam pengelolaan anggaran adalah menopang tujuan pokok dari 

setiap pemerintahan Islam berupa kesejehateraan bagi seluruh warga negera. 

Kesejahteraan umat menjadi kata kunci dalam penentuan kebijakan ekonomi Umar, 

sehingga dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan menjadi 

tujuan.56 Dengan demikian, kebijakan ekonomi Umar terlihat tidak terlalu kaku dan tekstual, 

tapi justru berupaya untuk mengejewantahkan nilai-nilai islami dalam menghadapi  realitas 

dan kenyataan. 

Fleksibelitas kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz sangat terlihat  ketika 

mencabut kewajiban kharaj dan jizyah bagi orang-orang non-muslim, menurutnya bahwa 

nabi diutus ke dunia bukan untuk mencari harta dan mencari pajak, namun justru 

mengislamkannya.57 Tetapi kemudian setelah melihat realita, bahwa terjadi tekanan 

ekonomi yang sangat serius, maka Umar mengeluarkan dekrit untuk kembali ke kebijakan 

lama, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab, “Kebijakan ekonomi di 

Sawad’, dengan memberlakukan kembali penerapan jizyah dan kharaj bagi dzimmi petani 

dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka.58 

Akan tetapi setelah kemudian hari banyak dzimmi yang masuk Islam hanya karena 

menghindari kharaj. Akibatnya, negara mengalami instabilitas ekonomi yang kuat. Dalam 

rangka menanggulangi masalah tersebut, setelah bermusyawarah dengan para ekonom dan 

ulama, maka Umar mengeluarkan dekrit, bahwa orang muslim selama ini  yang menikamati 

tanah kharaj membayar pajak sebagai tanah ushur, mulai pada 100 H, dilarang jual beli 

tanah. Dengan demikian, keputusan ini membawa arti bahwa apabila seorang muslim betul-

                                                           
55 Wordl Bank, Finance  for Growth Policy Choise in a Volatile World. A world Bank Policy 

Research Report, (London : Oxford University Press, 2001). 
56 Mufti membagai kebijakan ekonomi  itu menjadi dua, antara lain : 1). Kebijakan pemenuhan 

kebutuhan pokok; 2). Kebijakan pemenuhan pokok berupa keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Baca lebih 

lanjut Aries Mufti, UU syariah dalam Sistem Ekonomi Islam. FH-UI, 26 Juni, makalah diterbitkan, 2003 
57 Karim, Sejarah. hal. 129 
58 Ibid 
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betul masuk Islam, ia harus tinggalkan sawahnya dan digarap petani tetangga yang non-

Islam, dia diberi gaji pensiun tiap bulan oleh negara atau ia boleh menggarap sawah sendiri, 

tapi ia harus bayar kharaj.59 Dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara, dan 

penghematan anggaran belanja negara. Maka, dengan cara begitu Umar dapat 

memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak dan jizyah. 

Pengalokasian subsidi ke masyarakat yang berdaya beli rendah sebagai tujuan 

distribusi zakat, terus ditingkatkan pada masanya. Umar menyadari bahwa zakat merupakan 

sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (growth dan 

equity).60 Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar  yang tidak harus diartikan 

sebagai berlakunya prinsip equal treatment (perlakuan sama), tetapi ada orang yang tidak 

berpunya perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (partial treatment).61 

Sehingga bantuan kepada masyarakat miskin dan jaminan hidup layak yang berkecukupan 

kepada mereka, sangat diprioritaskan.62 

Begitulah Umar bin Abdul Aziz menerapkan semua kebijakan ekonomi dalam waktu 

yang relatif singkat, hanya membutuhkan waktu dua tahun setengah, namun Sejarah telah 

mencatatnya sebagai orang brilian yang mampu mengubah keadaan terpuruk menjadi haluan 

yang berkeadaban dan berkemajuan. 

 

IV. Kebijakan Ekonomi Ghazan Khan 

Banyak dari kalangan sejarawan mengatakan bahwa masa awal Ghazan Khan naik 

tahta adalah masa yang sangat memprihatinkan, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. 

Hal ini digambarkan secara gamblang oleh Spuler yang dikutip oleh Karim sebagai berikut 

:63 

                                                           
59 Ibid, hal 130 
60 Yaitu kebijakan yang dirumuskan agar pertumbuhan ekonomi membaik diimbangi dengan 

penurunan pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. (pemerataan) 
61 Konsep demokrasi ini juga pernah diterapkan oleh Rasulullah dalam rangka membangun 

perekonomian Kota Madinah. Lebih lanjut baca Ayief Fathurrahman, “Strategi Rasulullah Membangun 

Perekonomian Madinah”, makalah dipresentasikan di pasca sarjana MSI UII, 2010. 
62 Diriwayatkan bahwa jumlah penerima zakat terus berkurang pada masa Umar. Bahkan Para amil 

zakat berkeliling di pelosok-pelosok Afrika untuk membagikan zakat, tapi tak seorang pun yang mau 

menerima zakat. 
63 Karim, Islam. Hal 107-108 
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When Ghazan Khan ascended the thorne, the treasures of his predecessor had been 

spent. The treasures that Hulagu Khan had collected from Baghdad, the provinces of 

the heretics (the assasins) from Syria and from other places, anf had stored in the 

castle..had gradually been stolen by the guards…The rest of spent by Ahmad 

(Tagudar)…Arghun Khan piled up many treasures. Gaikhatu did not collect any 

treasure, and he gave to his people what was left of the treasures of Arghun, so that 

Ghazan nothing. 

Warisan pemerintahan sebelumnya, benar-benar menghantarkan negara ( Dinasti 

Ilkhan) pada gerbang kehancuran. Ketika itu tidak ada laporan secara detail tentang 

pemasukan dan pengeluaran negara, sehingga menjadi ladang para penjabat berlomba-lomba 

untuk memperkaya diri sendiri. Buruknya manajemen finansial ini menyebabkan kas negara 

hampir kosong dan pembayaran gaji tetap para pegawai dan tentara tidak tepat waktu, 

bahkan sampai berbulan-bulan lamanya.64 

Selain itu, masalah pemerasan pajak yang berlebihan oleh dinas perpajakan masih 

mengancam kesejahteraan rakyat kecil, terutama para petani. Oleh karena itu, banyak dari 

kalangan petani mengurungkan niatnya untuk kembali bertani lantaran takut dibebankan 

dengan pajak yang berlebihan. Sehingga pada gilirannya menciptakan roda perekonomian 

negara lumpuh total. 

Setelah memahami akar persoalan di atas, maka sebagai seorang pemimpin, langkah 

awal dalam mengatasinya adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi 

siapa saja dari setiap penjabat yang menyalahgunakan tugas dan wewenang. Hasil dari 

penerapan langkah ini, kesejahteraan rakyat sedikit demi sedikit dapat teratasi dengan baik, 

begitu juga dengan masalah kas Negara menjadi surplus, karena semakin derasnya 

pemasukan dari berbagai propinsi Dinasti Ilkhan. Umar menyadari bahwa kesinambungan 

antara keadilan sosial dan distribusi sosial tidak akan terwujud tanpa ditopang dengan 

gerakan individu-individu yang bermoral tinggi. 

Pada masa pemerintahannya, Ghazan mewajibkan semua gubernur dan pemungut 

pajak tani untuk membantu petani kecil yang tidak mampu membeli benih-benih, keperluan 

pertanian, dan makanan bagi ternaknya. Untuk menunjang keberhasilan pertanian, maka 

                                                           
64 Ibid., Situasi sosio-politik ini hampir serupa dengan situasi sosio-politik pada masa Dinasti 

Ummayah di Dimaskus pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik tahta. 
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dibangunlah semacam lembaga informasi terpadu di berbagai provinsi mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan masalah pertanian, sehingga mudah diakses dari berbagai kalangan, 

terutama oleh petani itu sendiri.65 Semenjak itu, produktivitas pertanian meningkat tajam, 

dan menjadikan hidup para petani makmur dan sejahtera. 

Konsep kebijakan ekonomi yang dibangun Ghazan sangat fleksibel, tidak 

memudharatkan dan sangat berpihak pada rakyat. Sehingga, pada masanya, Dinasti Ilkhan 

menorehkan kemajuan yang luar biasa, terutama pada sektor pertanian yang mampu 

mewujudkan  swasembada beras, sehingga dalam sejarah bangsa Mongol, khususnya 

Dinsati Ilkhan merupakan satu-satunya yang mampu menjadi negara pengeskpor beras ke 

manca negara.66 

Sebagai tambahan bukti kebijakan ekonomi Ghazan yang berkarakteristik sosial, dia 

melarang praktek pinjam-meminjam yang mengandung bunga, karena menurutnya, inilah 

salah satu penyebab kesengsaraan rakyat kecil, karena praktek ini diizinkan sebelumnya 

sehingga menjadikan yang kaya tambah kaya, dan yang miskin pun menjadi kian melarat. 

Sehingga terciptalah great gap starat sosial di lingkungan masyarakat. 

Pada rezimnya juga, para tentara semakin diperhatikan. Sistem yang diterapkan bukan 

berupa kebijakan yang mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah, dan bukan 

pula dengan sistem yang dijalankan oleh Umar ibn Khattab, tetapi justru menggabungkan 

keduanya, yaitu dengan memberikan hak tanah untuk dihidupkan (iqta’)  bagi tentara, tetapi 

masih  tetap mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. Alasan yang mendorong Ghazan untuk 

mengeluarkan dekrit ini karena adanya keinginan sendiri dari kalangan tentara, sehingga 

dengan cara ini menuurt Ghazan, mereka dapat menyediakan keperluan mereka sendiri 

kaitannya dengan kemiliteran , seperti penanggung kuda  dan hewan-hewan lainnya. Selain 

itu, pada masanya, ekspansi wilayah tidak terlalu diprioritaskan. 

Sebuah reformasi ekonomi politik telah terjadi di Dinasti Ilkhan dibawah komando 

makhluk yang bernama Ghazan Khan, yang membawa Dinasti Ilkhan bergerak menuju 

kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kembali kejayaan. Keamanan negara sangat terjamin, 

                                                           
65 Ibid., hal. 109 
66 Ibid., hal. 110 
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bahkan digambarkan layaknya “rusa merasa aman ketika satu tepi bersama harimau”. 

Sepeniggalnnya, pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat ini mewarisi kondisi keuangan 

negara sangat surplus, dan perkonomian yang sangat stabil. 

Demikianlah beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Ghazan Khan. Dia 

berhasil membalik keadaan negara, yang awalnya negara sangat defisit anggaran, namun 

semenjak dia naik tahta, negara pun mengalami surplus anggaran, sehingga memberikan 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. 

  

V.  Korelasi Pemikiran dan Relevansinya dengan Kekinian 

Sebagaimana penjelasan di atas, nampak jelas, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 

oleh Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, dan Ghazan Khan mempunyai karakter yang 

fleksibel dan tidak kaku. Artinya  apapun caranya, asal bertujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan rakyat dan selama tidak bertentang dengan al-Qur’an dan sunnah, maka 

kebijakan itulah yang diterapkan. Hal ini terlihat jelas ketika beberapa kebijakan mereka tak 

selalu sama dengan kebijakan pada masa Rasulullah, bahkan saling berbeda satu sama lain, 

namun justru di dalam perbedaan itulah dunia telah mencatat mereka sebagai decision maker 

yang brilian. 

Selain itu, kebijakan ekonomi mereka sangat berdimenasi sosial yang berkeadilan, 

yang sama-sama menyisihkan ruang khusus (Partial treatment) untuk pertolongan bagi 

komunitas yang kerapkali dinomorduakan, terutama kaum-kaum yang tergolong miskin dan 

tak punya kemampuan. Ruang khusus ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan 

kesetaraan di kalangan pelaku aktivitas ekonomi, sehingga pembangunan di segala aspek 

untuk menunjang tarap hidup masyarakat terealisasikan dengan pemerataan yang efektif. 

Partial treatment ini berangkat nilai-nilai qur’ani yang memerintahkan manusia untuk saling 

membantu satu sama lain untuk menggalang sebuah kesejahteraan dan menata suatu 

kemakmuran, dan membuang sifat keserakahan.67 

                                                           
67 Pandangan ini dapat dilihat pada Qs. Al-Hujarat : 10),  dan ta’awun/ tolong menolong/ kebersamaan 

pada  Qs. Al-Maidah : 3 
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Bukankah pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa keadilan, yakni keadilan dalam 

semua sektor kehidupan. Keadilan yang komprehensif ini tidak akan terwujud tanpa 

penciptaan masyarakat yang peduli, lewat persaudaraan dan persamaan sosial, dan 

terjaminnya keamanan kehidupan. 

Variabel yang sangat berperan dalam hal ini adalah pemerintah. Ketiga khalifah 

sebagai kepala pemerintahan di atas sangat memahami dan mengamalkan dalam segala 

kebijakan yang diputuskan, sehingga mengokohkan sendi-sendi keadilan, dan berbuah pada 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jalan berbeda, bukan berarti tujuan juga berbeda, 

karena dalam urusan muamalah yang menjadi pertimbangan utama adalah asas kemanfaatan 

bagi masyarakat dan kesejahteraan. Inilah konsep rahmatan lil ‘alamin yang membawa 

rahmat bagi semesta alam. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ada fenomena menarik untuk dikaji secara 

mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam, terutama pada ranah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh ekonom muslim. Dewasa ini, memang tak bisa dipungkiri bahwa 

perkembangan lembaga ekonomi Islam telah mengukir prestasi di catatan sejarah. Hal ini 

merupakan tuntutan realitas keadaan masyarakat yang memerlukan struktur perkonomian 

yang baru, karena struktur perekonomian yang ada sudah menjadi sembilu yang selalu  

menusuk bangunan perekonomian, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. 

Namun seiring dengan perkembangannya, nilai-nilai dasar Islam berupa kesejahteran 

dan kemakmuran yang seharusnya mendampingi perjalanan ekonomi Islam, kini hubungan 

keduanya menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonisan. Kadang–kadang ketidakhrmonisan 

itu berupa batasan-batasan ekstrim yang sangat “islami”, walaupun menurut berbagai ahli itu 

sangat berpotensi  untuk mendulang kesejahteraan untuk semua. Sehingga pada gilirannya 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri.68 Dan kadang-kadang 

ketidakharmonisan itu berupa kebijakan tanpa dasar syar’i, yang seenaknya menabrak 

batasan-batasan syar’i demi meraup keuntungan, yang  pada akhirnya ekonomi Islam hanya 

                                                           
68 Gerakan Islamisasi Ilmu Ekonomi, pada akhirnya diarahkan oleh kepentingan politik-

ekonomitertentu. Ia bergeser ke arah perjuangan politik-ekonomi sektarian; Ekonomi Islam dibangun dan 

dikembangkan demi kepentingan “umat Islam”. Bukan lagi murni sebagai gerakan intelektual yang memihak 

kepada kebenaran itu sendiriataupun untuk mengabdi pada kemanusiaan secara lebih luas. Baca Yusdani, 

“Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik 

Epistemik)” dalam jurnal La Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007 
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dibatasi dengan sebuah dinding tipis dan “transparan” dengan sistem kapitalisme maupun 

sosialis. 

Ketidaktahuan tentang tujuan diterapkannnya sistem ekonomi Islam akan berakibat 

fatal, bahkan bisa merubah nilai-nilai yang ada pada bangunan sistem ekonomi Islam itu 

sendiri. Islam itu mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Ada garis-garis syar’i yang harus 

dipatuhi, namun jangan juga mensakralkan “fikih klasik” yang seolah-olah haram untuk 

dirubah, sementara zaman sudah berubah. Kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah 

bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fikih dibuat.69 

Faktanya, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak pernah benar-benar dijadikan 

landasan dalam menerapkan secara menyeluruh di dalam penerapan praktek ekonomi Islam 

itu sendiri. Justru fikih yang sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama dijadikan sebagai 

acuan utama.. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan 

perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, di mana hampir semua merujuk 

pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fiqih klasik.70 

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena baik kaidah fiqh maupun ushul fiqh dalam 

batas tertentu tidak akan mampu memecahkan problem kontemporer.71 Oleh karenanya agar 

metode itu compatible dengan dunia modern, maka perlu ada pengembangan metodologi, 

tentunya sesuai dengan perkembagan dan kemajuan dunia modern. 

Keyakinan akan ketidaksempurnaan metode ilmiah Barat dalam membangun aspek 

kehidupan,72 seharusnya  dijewantahkan melalui dinamisasi pemikiran atau aturan-aturan 

                                                           
69 Muhammad Amin Suma, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Yurisprudensi Peradilan agama dari 

Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Dalam Laporan Seminar 10 Tahun Undang-Undang 

Peradilan Agama Kerjasama) DITBAPERA-Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum slam 

dan Masyarakat), Chasindo, Jakarta, 1989. hal. 63 
70 Ayief Fathurrahman, “ Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah  di Indonesia : 

Telaah atas Teori Kontruksi Fikih Klasik”, Makalah Pasca Sarjana MSI UII, 2010. 
71 Menurut suhartono, belum adanya standarisasi atau keseragaman landasan hukum fikih klasik 

memunculkan adegium different judge different sentence yan berujung terjadinya putusan yang berdisparitas 

tinggi, dalam perspektif teori hukum positif, hal ini berbenturan dengan prinsip kepastian hukum. Baca lebih 

lanjut Suhartono, “Penggunaan Fikih Muamalah Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di 

Pengadilan Agama (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas Hukum) “ dalam http://www.badilag. net 
72 Sebagaimana dijelaskan oleh Louay Safi, metode Barat memiliki sejumlah kekurangan, pertama, 

metode yang direngkuh sarjana-sarjana Barat menghasilkan hukum dan teori yang bias. Kedua, sarjana Barat 

secara sempurna menyingkirkan wahyu sebagai suatu sumber pengetahuan, dan dengan demikian telah 

mereduksi wahyu pada tingkat semata-mata sebagai khayalan dan dongeng. Baca lebih lanjut Safi, Louay, 
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“Islami”, yang selama ini masih dirasa mandul dalam merespon isu-isu kontemporer.  

Banyak sudah contoh ketimpangan metode ilmiah Barat  terhadap aspek kemanusiaan. 

Dalam bidang ekonomi misalnya, sistem kapitalisme yang selama ini merajai panggung 

jagat raya perekonomian international telah menciptakan kehancuran pondasi struktur 

perekonomian global. Pada tahun 2008, depresi kembali  melanda sistem perekonomian 

dunia. Banyak dari berbagai kalangan menilai bahwa krisis keuangan global merupakan 

bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis. 

Dalam konteks kemajuan dan perkembangan ekonomi Islam, ekonom muslim  

seharusnya menciptakan sistem ekonom yang tidak kaku dan menjadikan kesejahteraan dan 

kemakmuran sebagai landasan awal operasionalisasi dan perumusan sistem ekonomi Islam. 

Sehingga pada gilirannya, sentuhan ekonomi Islam terhadap masyarakat akan terasa bukan 

saja dikalangan kaya ataupun miskin saja, tetapi semua pelaku aktivitas ekonomi di muka 

dunia ini. 

VI. Penutup 

Satu hal yang kiranya perlu dipahami, adalah bahwa setiap hasil pemikiran manusia, 

selalu bersifat historis; terikat dengan ruang dan waktu yang mengitarinya. Kebijakan 

ekonomi yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, dan Ghazan Khan, 

tentulah memiliki kebenaran-kebenaran tertentu sesuai dengan dimensi ruang dan perputaran 

waktunya. Bagaimanapun bentuknya, kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya solusi 

terhadap berbagai problema Negara, terutama sektor perkonomian yang terjadi ditengah 

masa bakti kepemimpinan meraka. 

Kebijakan ketiga Khalifah di atas mengajarkan kita, terutama para penentu akhir 

kebijakan ekonomi sebuah makna kesejahteraan (maslahat) yang menjadi dasar pijakan 

perumusan satu kebijakan. Sistem ekonomi yang kaku hanya akan menjadi sebuah 

bomerang tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena sejatinya yang menjadi 

tujuan suci ekonomi adalah bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan umat 

manusia sebagai pelaku aktivitas ekonomi di belahan bumi ini. Wallahu’alam bishawab. 

                                                                                                                                                                                   
Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, terj. 

Imam Khoiri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001. hal. 10 
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RASIONALITAS DAN FALSAFAH  EKONOMI ISLAM 

(Sebuah Kajian Epitemik)   

 

A. Pendahuluan 

Sekitar tahun 50-an, eksistensi ekonomi Islam belum begitu dikenal, apalagi 

berbentuk sebuah konsep yang termasuk dalam kriteria  bangunan disiplin ilmiah. Ketika 

itu, sedang berlangsungnya zaman keemasan ideologi ekonomi sosialisme dan kapitalisme. 

Sehingga sistem ekonomi Islam masih belum bisa menunjukkan eksistensinya sebagai 

sistem yang kental dengan muatan keadilan dan kebersamaan, walaupun sebenarnya pada 

masa awal sejarah perkembangan Islam abad ke-7, Islam sudah mengantongi sistem 

ekonomi yang difungsikan sebagai sistem yang mengatur aktivitas ekonomi kala itu.73 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, dering waktu telah menjadi saksi akan 

kekoroposan dua sistem yang pernah merajai dunia itu. Sosialisme yang muncul pada abad 

ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan semangat kaum buruh industri dan buruh tani 

berdasarkan prinsip solidaritas untuk memperjuangkan masyarakat egalitarian dan  melayani 

masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite74, di persimpangan sejarah perjalannanya, 

semakin menunjukkan arogansi hegemoni yang membabi buta. Dengan dalih atas nama 

kebersamaan, hak-hak kepemilikan individu dinapikan. Sehingga pada akhir riwayatnya, 

                                                           
73Baca lebih lanjut, Muhammad (2009), Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk 

Ekonomi Islam, ( Malang : Empatdua), hlm 24-32, dan Adiwarman Azwar Karim (2006), Sejarah Pemikiran 

Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 
74 Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi 

atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam 

bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di 

Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh 

Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle. Baca lebi lanjut G.D.H. Cole. 2003. History of 

Socialist Thought. Macmillan and St. Martin's Press, Palgrave Macmillan. Penggunaan istilah sosialisme sering 

digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Dikutip dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme, diakses tanggal 15 Desember 2010 
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justru menjadi sebuah boomerang tersendiri yang menjungkirbalikkan sistem sosialisme 

kearah kehancuran.75  

Di sisi lain, belakangan ini kapitalisme mulai menunjukkan tanda-tanda kebinasaan. 

Betapa tidak, semenjak sistem kapitalisme mendominasi sistem perekonomian dunia, hampir 

semua Negara pernah mengalami krisis moneter yang menggoyahkan stabilitas Negara. 

Dalam sejarah ekonomi, krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, tercatat sejak 

tahun 1923, tahun 1930, tahun 1940, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, dan dan tahun 

1998 – 2001,  bahkan pada tahun 2008 krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya 

krisis finansial di Amerika Serikat, yang memberikan efek domino ke berbagai Negara di 

penjuru dunia.76 Di dalam bukunya The History of Money From Ancient time to Present Day 

(1996),   Roy Davies dan Glyn Davies menjelaskan dengan jelas kronologi krisis ekonomi 

dunia secara menyeluruh. Sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang 

melanda banyak negara. Ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat 

yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.77 

Sejumlah fakta dan data di atas menjadi sebuah momentum yang berharga bagi 

sistem ekonomi Islam untuk membuktikan keunggulan dan keistimewaannya kepada 

masyarakat dunia. Bank Syariah sebagai perwujudan perlembagaan ekonomi Islam telah 

memberikan sebuah bukti nyata akan kemampuan bertahan dalam menghadapi badai krisis 

yang terjadi. Imunitas ini memberikan dampak positif terhadap tingginya tingkat 

                                                           
75 Dalam perkembangannya, kaum sosialis tumbuh menjadi aliran yang lebih radikal. Ajaran yang 

digunakan kaum ini lebih berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu membentuk masyarakat sosialis 

dunia. Seringkali upaya-upaya yang mereka lakukan keluar jauh dari mainstream paham sosialis. Anarkisme, 

pembantaian dan bahkan mengorbankan bagian dari golongan mereka sendiri, semua itu sah-sah saja. Baca 

lebih lanjut “Kapitalisme, Sosialisme dan Sistem Ekonomi Indonesia”, dikutip dari 

http://qahar.wordpress.com/2008/03/29/kapitalisme-sosialisme-dan-sistem-ekonomi-indonesia/, diakses 

tanggal 15 Desember 2010 
76 Situasi ini dipicu oleh terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Sehingga 

menyebabkan industri sub-prime mortgage skala besar seperti American Home Mortgage Investment 

Corporation (AHMI), Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), dan New Century Financial 

Corporation (NCFC), jatuh bangkrut. Para investor kehilangan billiunan dollar untuk mencegah agar aset-aset 

sub-prime mortgage tidak lenyap. Tindakan ini kemudian memicu terjadinya huru-hara di pasar finansial 

global. Dikutip dari http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis-properti-di-as/ 
77 Roy Davies and Glyn Davies, (1996), The History of Money From Ancient Time of Present Day, 

(New York : Oxport University Press), hlm 13 

http://qahar.wordpress.com/2008/03/29/kapitalisme-sosialisme-dan-sistem-ekonomi-indonesia/
http://qahar.wordpress.com/2008/03/29/kapitalisme-sosialisme-dan-sistem-ekonomi-indonesia/
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aseptabilitas masyarakat terhadap perkembangan Ekonomi Islam, baik pada level nasional 

maupun international.78   

Di Indonesia, jika ditelusuri melalui jejak perkembangan perbankan syariah, maka 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam relatif cepat menyusul dikeluarkannya 

peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah.79 Fakta ini tentunya memberikan angin 

segar bagi banyak kalangan, bukan saja bagi sebagian besar umat muslimin, tetapi juga bagi 

“korban” yang tertindas oleh roda falsafah “laissez faire”80 yang diusung oleh sistem 

kapitalisme.  

Namun demikian, dibalik pertumbuhan ekonomi Islam yang menjulang itu, ternyata 

masih menyimpan segudang persoalan dan menyisakan sejumlah permasalahan, terutama di 

Indonesia. Sehingga makhluk yang bernama kritik konstruktif tetap perlu adanya. Fakta 

yang terjadi di lapangan kerapkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai 

respon dari ketidaksiapan ataupun semacam ketidakmampuan ekonomi Islam sebagai 

sebuah sistem dalam menghadapi perkembangan mutakhir yang semakin komplek.  

 Memang tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan sumber 

khazanah keilmuan dan buku pedoman. Namun pada saat yang bersamaan harus diakui 

bahwa perkembangan mutakhir belakangan ini menuntut adanya rekontekstualisasi pelajaran 

yang terkandung di dalamnya dalam rangka menjawab persoalan umat sebagai kosenkuensi 

zaman yang berbeda dan kian menggila. Demikian juga halnya dengan kompilasi hukum 

yang disepakati ulama klasik (fikih). Sehingga aturan yang dterapkan akan lebih mudah 

dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh siapa saja. Dengan demikian ajaran-ajaran luhur 

                                                           
78 Ayief Fathurrahman,  ”Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan  Syariah Di Indonesia  ( 

Telaah Atas Teori Kontruksi Fikih Klasik)”, dalam Jurnal Mawarid Vol. XI, No.1 Februari-Agustus 2010. 
79 Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun 

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk periode 2002 - 2011. Adapun cetak biru ini 

disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan 

syariah pada tahun-tahun mendatang. Dalam cetak biru tersebut terdapat visi dan misi pengembangan 

perbankan syariah, inisiatf-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; 

diterapkan prinsip kehati-hatian; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif; terciptanya stabilitas 

sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Baca lebih lanjut Bank Indonesia (2002), 

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. (Jakarta : Bank Indonesia). 
80 Penolakan terhadap campur tangan Negara dalam aktivitas ekonomi sebagai prasyarat terjaminnya 

mekanisme pasar bebas. 
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yang terkandung didalamnya tidak lagi hanya merupakan himbauan moral tapi menjadi 

suatu sistem tatanan hidup yang dihayati sebagai way of life dan rule of game yang dipatuhi. 

Dengan cara itulah ajaran agama akan benar-benar membawa dampak nyata bagi 

peningkatan kesejahteraan manusia.81 

Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, tentunya tidak terlepas dari hakikat 

tujuan disusunnya ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem yang 

dianggap mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang sampai saat ini masih menyisakan 

berbagai permalahan fundamanetal. Dampak yang disumbangkan oleh sistem kapitalisme 

seperti kemiskinan, kelaparan adalah secuil persoalan mendasar yang masih menghiasi 

wajah dunia ini. Jeremy Seabrook menuturkan bahwa kemiskinan global bukanlah soal 

kekurangan sumber daya, melainkan suatu akibat digenggamnya kendali ekonomi oleh 

Negara-negera kaya. 82  

Berangkat dari hal di atas, dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi Islam yang 

mampu menghantarkan manusia ke tampuk peradaban, maka mau tidak mau, kerja keras 

ekonom dan agamawan sangat dituntut adanya untuk merumuskan pendekatan ataupun 

metode yang multidimensi. Metode yang bukan saja sebatas ilmu yang mengajarkan etika 

dan nilai, tetapi juga menghasilkan fostulat-fostulat brilian untuk kesejahteraan manusia.   

Filsafat Ilmu sebagai sebuah metode pengelaborasian tentang karakteristik disiplin 

ilmiah (scientific discipline) dan bagaimana cara memperolehnya (epistimig), menjadi hal 

yang sangat mungkin untuk dijadikan salah satu referensi dasar di samping referensi 

fundamental (al-Quran dan as-Sunnah) sebagai pengembangan ekonomi Islam, mengingat 

ekonomi Islam baik secara substantif maupun historis juga bagian dari ilmu pengetahuan 

yang berkembang  dan dinamis di atas rute perjalanan realitas yang mengitarinya.  

 

 

                                                           
81 Muhammad Iswad, (2007), “Ekonomi Islam: Kajian Konsep Dan Model Pendekatan”, dalam Jurnal 

Mazahib Vol. IV, No. 1, Juni 2007 
82 Jeremy Seabrook (2006), Kemiskinan Global : Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme, 

(Yogyakarta : Resist Book), hlm 69 
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B. Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia 

Setelah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975, 

perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam sangat pesat. Hal ini mampu menarik perhatian 

dan mempengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secara signifikan. Diskursus dan 

praktek ekonomi Islam mampu memikat kalangan akademisi, professional, maupun praktisi  

yang berkecimpung dalam perekonomian pada taraf international. Kajian-kajian tentang 

ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan saja di Negara-negara mayoritas muslim 

tetapi juga merambah hingga ke negara-negara Barat. 

Di Indonesia, munculnya ekonomi Islam secara formal ditandai dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 tahun 1992.83 

Kendatipun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, namun ada antusiasme yang 

kuat untuk mempelajarinya. Perkembangan kajian ilmiah di Indonesia sangat beragam dan 

dinamis, karena telah melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, baik yang dimiliki 

umat Islam maupun non-Muslim. Menurut data majalah Sharing per April 2009, terdapat 52 

perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam di bawah Departemen Agama maupun 

Departemen Pindidikan Nasional. Jenjang pendidikan terdiri dari diploma, sarjana, pasca 

sarjana, sampai jenjang doktoral.84 

Pada tataran praktis, sejak tahun 2000-an sampai saat ini, menjamurnya lembaga 

keuangan syariah di berbagai daerah, dengan basis terbesar di Jawa, disusul Sumatera, 

Sulawesi dan Kalimantan. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan keuangan di kelas mikro syariah, sampai pada tahun 2010 ini tercatat 

tidak kurang dari 3.400 BMT yang tersebar di seantero wilayah Indonesia. Hingga 

penghujung akhir tahun 2010 ini, BMT mengalami perkembangan yang sangat 

menggembirakan dan sesuai dengan perkiraan pada outlook 2010 yang lalu. BMT rata-rata 

tumbuh dari sisi aset dalam kisaran 35% hingga 40%, Financing to Deposit Ratio (dana 

yang disalurkan) juga masih disekitar 100%. Meskipun agak turun dibanding tahun lalu, tapi 

                                                           
83 Walaupun terdapat beberapa versi tentang hal ini diantara yaitu lahirnya BMI hanya  sebagai bentuk 

akomodasi pemerintah kepada kaum muslimin, mengingat kaum muslimin merupakan agama mayoritas. 

Pendirian BMI termasuk teori akomodasi pemerintah yang bersifat infrastruktur, selain struktural, legeslatif, 

dan kultural. Lebih lanjut baca Bahtiar Effendy, “Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik 

Politik Umat Islam di Indonesia”, dalam Paramadina, Jakarta, 1998, hlm 269-310. Lihat juga fahcry Ali, 

“Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru”, dalam Prisma, Maret 1991  
84 Baca lebih lanjut Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah Edisi th 28 III April 2009, hlm 25 
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masih menunjukkan kinerja pembiayaan yang masih sangat bagus, sekaligus menunjukkan 

kebutuhan masyarakat yang masih sangat tinggi.85 

Pertumbuhan BMT yang sangat tinggi untuk industri keuangan ini dapat dipahami 

karena memang ini fase pertumbuhan eksponensial di mana pemahaman masyarakat 

semakin tinggi terhadap keuangan syariah dibarengi dengan kepercayaan yang makin 

meningkat dan pemberitaan mengenai BMT yang makin sering di media. Di sisi yang lain 

pembenahan-pembenahan internal pada lembaga BMT makin intensif dilakukan sehingga 

dapat menjaga dan merawat kepercayaan masyarakat.86 

Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah nasional juga relatif cepat setelah 

dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah dan dilakukannya kajian 

serta menyusun Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk periode 2002 

- 2011. Cetak biru ini disusun bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan 

dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang. Dalamnya terdapat 

visi dan misi pengembangan perbankan syariah, inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan 

yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa 

terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkan prinsip kehati-hatian; 

terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif; terciptanya stabilitas sistemik serta 

terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.87 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka 

dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap 

kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih 

                                                           
85 Saat Suharto, ” Perkembangan BMT”, dikutip dari http://www.tamzis.com/index2. php?option= 

com_content&do_pdf=1&id=164, diakses  tanggal  21 Desember 2010  
86 Ibid. 
87 Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan...hlm 15 

http://www.tamzis.com/index2
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luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian 

nasional.88 

Berdasarkan fakta dan data di atas, tentu saja progress ini menjadi berita gembira 

bagi banyak kalangan. Namun demikian, kegembiraan itu alangkah baiknya andaikata 

dijadikan motivasi dan kekuatan untuk menyempurnakan ekonomi islam, baik dia sebagai 

sistem maupun sebagai sebuah ilmu yang mendasari aktivitas perekonomian secara 

keseluruhan. Percaya atau tidak, landasan normatif yang terdiri dari al-Qur’an, as-Sunnah, 

fikih masih menjadi pokok utama dalam pembahasan ekonomi Islam. Ringkasnya, 

pendekatan yang ditawarkan ekonomi Islam cenderung diterapkan secara normatif-idealis-

deduktif, sehingga pada gilirannya ekonomi Islam hanya terkesan sebagai sistem yang suka 

menggkritik, tanpa menyertai tawaran teori dan sistem yang berarti. Dengan kata lain, 

ekonomi Islam relatif masih berjalan pada ranah hukum halal atau haram, sementara sistem 

ekonomi lain, seperti kapitalisme, liberalisme, neo-liberal, sosialisme sudah berbicara pada 

tataran praktis yang juah lebih maju.  

Menjamurnya pendirian keuangan syariah di berbagai wilayah, bukan serta merta 

menjadi bukti kuat ekonomi islam pasti akan menyingkirkan sistem ekonomi kapitalisme 

yang saat ini masih menjadi sistem tatanan ekonomi global. Tanpa disertai dengan sistem 

yang canggih, program yang memadai, produk yang unggul dan  teori-teori yang teruji, 

walaupun sampai 1000 tahun yang akan datang, ekonomi Islam hanya akan sebatas sebuah 

sistem perbankan sebagaimana kita saksikan sekarang. Dan ini tentu sangat  

menyederhanakan tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yang pada hakikatnya mempunyai misi 

dan visi relatif jauh lebih luas cakupanya.    

Dalam merespon fakta yang berkembang demikian, pemikir, ekonom muslim, 

maupun agamawan seharusnya lebih bersikap agresif dalam  mengelaborasi pemikiran 

konstruktif pengembangan ekonomi Islam. Sebab kalau tidak demikian, bisa jadi hal itu 

justru menjadi beban berat tersendiri bagi derap pertumbuhan sehingga menghambat hakikat 

tujuan terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. 

                                                           
88 Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari 

Perspektif Bank Syariah”, dikutip dari http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/bank-syariahjhb.pdf , 

diakses tanggal 29 Desember 2010 
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Kendatipun akhir-akhir ini merebaknya literatur-literatur tentang ekonomi Islam, 

nampaknya masih jauh ketinggalan dengan literatur-literatur sistem ekonomi lainnya. 

Sehingga dengan demikian, para ekonom muslim seharusnya tetap berupaya dengan sekuat 

tenaga untuk mengembangkan ekonomi Islam, bukan hanya pada tataran praktis saja tetapi 

juga pada wilayah teori yang dirasa masih relatif kurang demi mengejar ketertinggalan dan 

tentunya teori yang sudah jauh melewati pembahasan halal-haram. 

 

C. Ekonomi Islam : Antara Doktrin dan Ilmu 

Dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditorehkan oleh 

modernitas wajah peradaban Barat menghiasi kekusutan patologi sosial. Ketidakadilan, 

eksploitasi, dehumanisasi, dan mafsadat menjadi realitas yang inheren dengan kehidupan 

manusia modern. Keadaan ini menuntut munculnya wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

yang ramai diperbincangkan pada tahun 1970-an oleh berbagai sarjana Muslim dari berbagai 

disiplin ilmu, dapat dibaca sebagai sebuah kontra-hegemoni ataupun diskursus perlawanan.89 

Ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan  menjadi sasaran yang sering 

diperbincangkan. Sebab ia tak hanya berhenti pada tataran akademis dan perdebatan 

metodologis, melainkan juga masuk ke wilayah praktis.90 

Pada kenyataannya, di balik kisah sukses islamisasi, terutama kaitannya dengan 

perkembangan ekonomi Islam yang merata di belahan dunia, khususnya di Indonesia,  ada 

segumpal cerita pilu yang menarik untuk dikaji. Mulai dari kisah penipuan yang melanda 

sebagian besar lembaga keuangan syariah lantaran ketiadaan sistem yang memadai, 

kemiskinan literatur dan teori ilmiah sebagai khazanah keilmuan ekonomi Islam, hingga 

ketidaksesuian landasan normatifnya dengan kedinamisan realitas yang senantiasa berubah-

ubah. Belum lagi persoalan pragmatisme sebagai dampak dari realitas pasar yang 

                                                           
89 Gagasan atau gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu upaya menjawab tantangan 

modernitas yang melanda umat Islam. Ada semacam guncangan di kalangan umat Islam, menyaksikan realitas 

yang menempatkan diri mereka pada sudut buram sejarah. Di balik kemegahan peradaban Barat yang terus 

melaju pasca Renaissance, sebagian besar dunia Islam secara kontras justru termegap-megap dalam sesuatu 

yang dalam visi modern disebut perangkap kemunduran dan keterbelakangan. Baca lebih lanjut Yusdani, 

(2007), “Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik 

Epistemik)”, dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba No. 1 Vol. 1, Yogyakarta tahun 2007, hlm 2.  

90 Ibid., hlm. 7 
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mendorong berdirinya ribuan lembaga ekonomi syariah dan dibukanya program studi 

ekonomi Islam,91 sehingga pada gilirannya memunculkan dilema dalam memahami hakikat 

ekonomi Islam itu sendiri. Fakta ini, sering kali mengaburkan pemahaman untuk 

membedakan secara tegas-proporsional dimana wilayah ‘keilmuan’ dan dimana wilayah 

‘keagamaan’.  

Pada konteks prospek pengembangannya, fakta di atas tentu saja menjadi persoalan, 

dua wilayah yang berbeda akan berimplikasi pada sifat yang relatif berbeda pula. Sifat 

keilmuan yang menuntut sikap kritis, objektif, dan rasional, berhadapan dengan sikap 

keagamaan yang lebih menekankan pada subjektivitas, taqlidy, commitment.92 

Adanya ketegangan tersebut, sejatinya tidak perlu dirisaukan lantaran sebenarnya 

didalamnya terkandung dinamika yang secara dialektis memberi manfaat bagi kedua sisi 

tuntutan tersebut. Maka masing-masing mempunyai fungsi dan perannya sendiri, tanpa 

harus mengetepikan yang satu dengan yang lainnya. Jika salah satu sisi mencoba 

mendomisansi eksistensi yang lain, maka ketegangan yang kreatif tersebut berubah menjadi 

dominasi yang mematikan. Atau sebaliknya, para ilmuan kurang apresiatif pada nilai-nilai 

keagamaan yang sui generis, yang amat berfungsi dalam kehidupan keseharian manusia.93 

Kalau kita cermati sekarang, fakta dan data membuktikan bahwa perkembangan 

ekonomi Islam agaknya masih lebih terbebani dengan misi keagamaan, yang bersifat 

memihak dan cenderung subjektif. Sehingga pada gilirannya kadar kekritisan, terutama 

dalam menelaah naskah “keagamaan” (fikih muamalah) relevansinya dengan kekinian tidak 

begitu nampak ditonjolkan. Hal ini terlihat jelas ketika adanya unsur pemaksaan untuk 

menerapkan begitu saja model-model transaksi fikih ke dalam praktek ekonomi modern 

yang lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah. Hal itu justru kontra-

produktif dalam upaya penyusunan bangunan ekonomi Islam itu sendiri.94  

                                                           
91 Ibid., hlm. 8 
92 Untuk lebih mendalam baca Ian G. Barbour (1966), Issues in Science and Relgion, (Harper and Torch 

book, New York) hlm. 218-229 
93 M. Amin Abdullah (1995). Falsafah Kalam di Era Postmodernisme.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 

227. 
94 A. Dimyati, (2007), “Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam ”, dalam Jurnal Ekonomi Islam La 

Riba No. 2 Vol. 1, Desember, Yogyakarta tahun 2007, hlm 9 
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Dengan demikan, sebelum melangkah lebih jauh, diperlukan adanya keseimbangan 

yang selaras antara paradigma pengembangan ekonomi Islam yang didasarkan realitas yang 

rasionalistik-empiris dengan muatan trasedental dan metafisis. Dengan kata lain, berpikir 

secara induktif yang berangkat dari dialog terhadap realitas, merupakan kunci yang tidak 

bisa ditawar-tawar lagi. Karena dengan begitu, ekonomi Islam dengan sifatnya 

komplementer dan suplementer dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi dan 

sains yang berbasis nilai. 

 

D. Peranan Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Pengetahuan  

Filasafat ilmu adalah proses penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan 

cara untuk memperolehnya. Filsafat ilmu dalam konteks batasannya, banyak berbagai 

pendapat yang  mencoba mendeskripsikan makna serta penekanan mengenai pengertian 

maupun format dari filsafat ilmu. Di antaranya adalah Benyamin yang mengemukakan 

bahwa filsafat ilmu adalah :95 

“That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, 

especially of its methods, its concept and presuppositions, and its place in the general 

shame of intellectual diciplines”. 

 

Sebagaimana dikutip di atas bahwa filsafat ilmu merupakan cabang ilmu pengetahuan 

filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode, 

konsep, dan peranggapannya, serta letaknya dalam   kerangka umum dari cabang 

pengetahuan intelektual. 

Kajian yang dibahas dalam filsafat ilmu adalah meliputi hakekat (esensi) 

pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem 

mendasar ilmu pengetahuan. Suriasumantri membagi ke dalam 3 landasan pokok pertanyaan 

mengenai hakikat ilmu, yaitu landasan ontologis ilmu, landasan epestimologis ilmu, dan 

landasan aksiologis ilmu.96 

                                                           
95 The Liang Gie (2000). Pengantar Filsafat Ilmu, Edisi Kedua, Cetakan Kelima (Yogyakarta : Liberti) 
96 Suriasumantri. (1993), Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan). 
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Perkembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil kreatif usaha pemahaman manusia 

yang sistematis, menghasilkan prestasi yang luar biasa. Namun pada saat yang bersamaan,  

memunculkan sebuah dilema yang memberikan sebuah kekhawatiran kepada berbagai 

kalangan ilmuwan, filsuf, dan agamawan bahwa kemajuan iptek tersebut dapat mengancam 

eksistensi umat manusia, bahkan alam beserta isinya. 

Ilmu pengetahuan seolah belari dengan cepat ditengah gelap gulita  tanpa lampu 

penerangan. Sehingga memunculkan arogansi tanpa perhitungan, bahkan benturan yang 

tidak sehat antara satu bidang ilmu dengan yang lain. Fakta ini menunjukkan agaknya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan terlepas dari asumsi-asumsi dasar 

filosofisnya seperti landasan ontologis, epistimologis, aksiologis yang cenderung berjalan 

sendiri-sendiri. Kehadiran filasat ilmu sebagai upaya meletakkan kembali peran dan fungsi 

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sesuai dengan tujuan semula yaitu demi kebahagiaan 

umat manusia dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. 

Manusia dengan kemampuan akalnya menghasilkan kemajuan yang pesat di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terutama setelah memasuki abad ke-20. Dalam 

perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang seakan-akan menjadi tumpuan 

harapan manusia dalam menghadapi persoalan hidup ternyata belum dan tidak akan mampu 

menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan itu. Hal ini terlihat pada peristiwa-peristiwa 

yang diamati dalam kehidupan umat manusia dewasa ini yang terperosok ke dalam dilema; 

antara modernisasi dan ketidakadilan.97 

Sebagai contoh, ekonomi konvensional, lahir dari paradigma enlightenment yang 

ditandai dengan pendekatan utama untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta 

analisisnya tentang problem-problem manusia yang bersifat sekuler. Sekuler di sini 

dimaksudkan sebagai sistem yang lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi 

sebagai sumber kebahagiaan manusia, tanpa mengindahkan peranan nilai moral dalam 

reformasi individu dan sosial, terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Ia 

                                                           
97 Juhaya S. Praja, Filsafat Ilmu : Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam, (Bandung 

:Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati, 2000), hlm . 10 
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tidak memiliki komitmen kuat kepada persaudaraan (brotherhood) dan keadilan sosio-

ekonomi dan tidak pula memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral.98 

Berangkat dari ideologi yang demikian, impelementasi sistem ekonomi kapitalisme 

di berbagai belahan dunia, justru menimbulkan kisah-kisah pilu yang memprihatinkan. Saat 

orang kaya semakin kaya, pendapatan menengah meningkat, dan lebih banyak yang miskin 

kian melarat. Kenyataan ini menjadikan kemiskinan sebagai suatu yang abadi. Ironisnya, 

kemiskinan hanyalah sebatas figuran dalam drama kemajuan yang dituturkan dengan 

pertunjukkan terpilih dari konglomerasi komunikasi global. Sudah menjadi rahasia umum, 

bahwa orang-orang miskin menjadi strategi utama semua politikus, institusi international, 

dan lain sebagainya, sehingga pada gilirannya, akan membuat orang miskin kian tak 

berharga. 99  

Ideologi kapitalisme di atas, dituding oleh berbagai pihak sebagai biang kehancuran 

yang mengarah pada proses musnahnya hakikat manusia dan menjebak manusia pada 

disiplin ketat yang mengatur dirinya untuk bisa memenuhi tuntutan kerja keras melebihi 

yang menjadi kesanggupannya. Nilai-nilai individualisme yang mendasarinya ditempatkan 

diatas nilai-nilai altruisme, dimana kebersamaan masyarakat menjadi pudar.100 

Inilah bukti ketika ilmu sudah melangkah jauh seumpama anak ayam yang jauh dari 

induknya. Nilai-nilai yang adil, etis, dan egaliter, tidak lagi menjadi “ruh” mengembangkan 

keilmuan. Tetapi justru nilai-nilai yang individualistik, hedonistik, dan matrealistik  yang 

mendasari derap langkah dalam mencapai tujuannya. Dan jelas, persoalan kemanusiaan yang 

akan menjadi taruhannya. Inilah yang mendasari munculnya rasa kekhawatiran yang cukup 

rasional dari berbagai kalangan ilmuan.  

Peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan tidak bisa tidak, memang 

menjadi sebuah keharusan. Perannya sebagai pagar yang membatasi dari sebuah gejala 

“overdoses” yang bisa mematikan. Landasan ontologis, epestimologis, dan aksiologis  

                                                           
98 Agustianto, “Kegagalan Kapitalisme; Perspektif Ekonomi Islam” dalam A. Dimyati. “Ekonomi Etis : 

Sebuah Paradigma Ekonomi Islam”. 
99 Jeremy Seabrook, Kemiskinan Global………. hlm 1-15 
100 Muhammad, Ekonomi Islam…….. hlm. 2 
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menjadi sangat penting dalam pengembangan ilmu sehingga memiliki daya guna dan makna 

bagi keberlangsungan hidup manusia.  

 

E. Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu  

Lahirnya sistem ekonomi yang bernama “Ekonomi Islam” pada pertengahan dasawarsa 

70-an, merupakan sebuah respon dari dampak negatif ilmu ekonomi yang dikembangakan 

oleh ilmuan Barat. Jargon yang diusung adalah “maksimalisasi” tanpa harus melirik siapa 

saja yang terlindas oleh roda individulistik, materialistik, dan hedonistik.101 Ketidakadilan, 

ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan merupakan sebagian fenomena yang sudah tidak 

aneh lagi untuk disaksikan.   

  Perkembangan ekonomi Islam, jika ditelusuri sejak zaman Nabi atau setidaknnya dari 

tahun 70-an hingga zaman kontemporer sekarang menunjukkan bahwa terjadi 

perkembangan yang signifikan dalam body of islamic economic itu sendiri satu pihak. 

Namun di pihak lain, dominanisasi praktek ilmu ekonomi Islam yang semakin menajam di 

sektor perbankan dan misi keagamaan, yang bersifat memihak, subjektif, sehingga 

mendorong adanya unsur pemaksaan untuk menerapkan begitu saja model-model transaksi 

fikih yang lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah ke dalam praktek 

ekonomi modern. Hal itu hanya akan mewujudkan sistem ekonomi islam yang amaliah saja, 

tanpa ada unsur ilmiahnya. Keadaan semacam inilah yang perlu diatasi dengan strategi 

pengembangan ilmu dan kajian yang lebih mendalam. 

Sejarah pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam telah membuka cakrawala 

pengetahuan kita bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah barang jadi yang hanya selesai dalam 

satu kali proses atau pun langsung turun dari langit secara mendadak.  Ekonomi islam lahir 

melalui proses bertahap, dan evolutif. Sehingga bukanlah sebuah kesalahan andaikata 

ditinjau kembali secara kritis berdasarkan realitas yang setia menemaninya. Warna warni 

realitas sudah barang tentu sedikit banyaknya terlibat dalam melukiskan panorama bangunan 

ekonomi Islam hingga turut serta dalam mengendalikan haluannya. Kondisi masyarakat dari 

                                                           
101 Sjafri Sairin, dkk (2002). Pengantar Antroplogi Ekonomi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset), hlm 

16 
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masa ke masa yang berubah-ubah merupakan hal utama dalam menciptakan fleksibelitas 

kebijakan ekonom muslim dalam menciptakan kesejahteraan bersama. 102  

Keterikatan nilai-nilai yang diajarkan agama dengan pengembangan ilmu ekonomi 

merupakan sebuah keharusan. Namun  masalahnya adalah bagaimana menempatkan agama 

agar bisa dihayati secara utuh dengan menjadikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

sebagai ruh pengembangan ilmu ekonomi, agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi umat 

manusia. Ketika metodologi ilmiah sudah tidak lagi terlalu diperhatikan dalam rangka 

konseptualisai ilmu ekonomi islam lantaran dominannya wilayah “keagamaan”, maka ketika 

itu pula akan menjadi sebuah persoalan yang seharusnya dibicarakan lebih mendalam. 

Apalagi, sebenarnya selama ini  wilayah “keagamaan” yang dianggap oleh sebagian pihak 

adalah hanyalah hasil rasionalisasi ulama klasik terdahulu, seperti fikih, ilmu tafsir dan 

sebagainya.103  

Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara wilayah ‘keagamaan’ dengan wilayah 

‘keilmuan’. Sehingga dengan demikian, agama tidak lagi menjadi “kambing hitam” atas 

tafsiran ulama yang sudah tidak lagi relevan dengan zamannya lantaran “bertentangan” 

dengan keilmuan modern yang sudah barang tentu berbeda dengan keilmuan klasik. Dengan 

kata lain, pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan yang melibatkan dua model 

sekaligus : normatif-idealis-deduktif dan historis-emipiris-induktif.104 

Berkaitan dengan hal di atas, kisah bantahan dogma gereja atas ilmu pengetahuan pada 

abad pertengahan lantaran tafsir yang “salah” dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran.  

Dari fakta sejarah ini telah memancing reaksi tersendiri bagi ilmuan Barat pada khususnya, 

sehingga menampakkan kecenderungan untuk menangkis adanya intervensi agama dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Agama sebagai sumber nilai kemudian dipandang 

                                                           
102 Ayief Fathurrahman, “ Memahami Kebijakan Ekonomi Politik Tiga Khalifah : Ekplorasi Pemikiran 

Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ghazan Khan : Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam”, 

dikutip dari  http://ayieffathurrahman.wordpress.com/, diakses tanggal 17 Desember 2010 
103 Menurut Ibnu Taimiyah bahwa ilmu dibagi kepada dua cabang besar, pertama ilmu tentang Allah, dan 

kedua, ilmu tentang segala yang ada; makhluk-makhluk Allah. Ilmu kedua ini menurutnya dapat dipersamakan 

dengan ilmu dalam pengertian ilmu menurut para pakar ilmu modern, yakni ilmu yang diperoleh melalui 

prosedur  metode ilmiah. Baca lebih lanjut dalam Juhaya S. Praja, Filsafat Ilmu : Menelusuri Struktur Filsafat 

Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam, hlm. 6 
104 Akhmad Minhaji, Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (Perspektif Sejarah-Sosial), dalam Abraham 

L. Udovitch, Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan 

Penerapannya), (Kediri : Qubah, 2008), hlm xiv 
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sebagai sebuah ilusi yang tidak mampu menjawab berbagai rintangan dan tantangan 

kehidupan modern yang serba kompleks. Sigmund Freud, bahkan lebih lantang 

mengemukakan bahwa agama merupakan ilusi yang didasarkan pada kehendak manusia 

(human wishes) daripada realitas. Karena itu, agama mempunyai masa depan yang suram 

karena tidak cocok dengan trend ilmiah rasional dan akhirnya tidak akan survive di dunia 

modern.105  

Oleh karena itu, kekhawatiran yang melanda sebagian ilmuan Barat, seharusnya 

menjadi pelajaran bagi agamawan, ekonom muslim, dan siapa saja yang punya minat dan 

motivasi untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Karena tidak menutup kemungkinan 

pengembangan ilmu ekonomi Islam pun akan terhambat lantaran terlalu terbebani dengan 

wilayah normatif-subjektif dan cenderung ringan dengan aspek yang objektif ilmiah.  

Sesungguhnya dalam Islam, kehidupan ekonomi dan agama merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan,106 tapi dapat dibedakan. Keduanya berhubungan secara dialektis, 

tanpa berhenti pada satu sisi. Keduanya menyatu menjadi satu kesatuan yang flowing dan 

fluid, tetapi tidak macet dalam satu sisi. Jika tidak demikian, akan terjadi proses dominasi 

yang satu atas lainnya, sehingga menepikan aspek ‘keilmiahan” atau sebaliknya akan 

menepikan aspek “normativitas” yang sarat akan nilai-nilai untuk kesejahteraan.107 Secara 

metodologis, pengembangan ekonomi islam secara normatif-idealis-deduktif bukanlah 

sesuatu yang salah, namun hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebatas ekonomi ethics 

atau ekonomi yang bermoral, yang kerapakali hanya bisa menjadi pengkritik saja. Akan 

tetapi, dalam rangka merumuskan sebuah sistem yang bisa dijadikan sebagai postulat 

pengembangan ekonomi Islam, diperlukan adanya metode historis-empiris-induktif 

berdasarkan realitas dan emperikal aktivitas perekonomian masyarakat yang sedang 

berkembang.  

Setali tiga uang dengan hal di atas, ilmu ekonomi Islam tidak akan berkembang secara 

berarti dalam mengejar ketertinggalannya, walaupun antusiasme begitu membara, tidak akan 

                                                           
105 Muhammad, Ekonomi Islam…. hlm 123 
106 Dalam sejarah ekonomi Barat, setidaknya sampai akhir tahuan 1700-an, para ahli ekonomi Eropa 

adalah pendeta dan ahli, sebagaimana Thomas Aquinas, Agustine. Begitu dengan para ekonom Muslim, seperti 

Ibnu Khaldun, Ghazali, Imam Hanafi, Ibnu Taymiah, dan lain-lain. Baca lebih lanjut Ahmad M. Saefuddin 

(1984), Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : Media Dakwah) hlm. 7 
107 Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Post Modernisme….. hlm 19-20 
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banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal, jika misi keagamaan masih 

dominan dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban. Harus diakui 

bahwa ilmu ekonomi Islam yang pernah ada dari awal perkembangan sejarah Islam hingga 

sekarang bukanlah sebuah sistem yang sempurna yang lantas bisa diaplikaskan kapan saja. 

Sehingga dengan demikian, perlu untuk dikonseptualisasi seiring dengan perkembangan 

zaman yang semakin kompleks.  

Oleh karena itu,  agamawan dan ekonom muslim agar tidak terjebak dengan pola pikir 

“menara gading” yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan 

kenyataan yang ada diluarnya. Karena setiap aktivitas keilmuan ekonomi Islam tidak dapat 

dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengitarinya.108  

Kalau ditinjau secara filosofis-epistimologis, perjalanan dan perkembangan ilmu 

ekonomi Islam beringsut lebih tajam ke wilayah bayani109 dan irfani110 dengan sedikit 

menomorduakan penggunaan rasio (burhani) secara maksimal. Hal ini tentu tidak senada 

dengan praktek yang pernah dilakukan pada masa golden age of science in Islam antara 

tahun 650 M samapai 1100 M. Inilah  faktor yang diduga oleh berbagai kalangan, memberi 

imbas ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, tak terkecuali dengan 

ilmu ekonomi Islam.  

Sebagai perbandingan, kajian epistimologis dalam literatur Barat dapat membuka 

perspektif baru dalam kajian ilmu ekonomi yang multidimensional. Studi yang dilakukan 

oleh sejumlah ilmuan menunjukkan bahwa paradigma keilmuan modern (Barat), termasuk 

pembangunan ekonomi didasarkan pada filsafat positivisme yang rasionalistik-empiris. Ia 

tidak menerima sesuatu yang bersifat subjektif, kebenaran yang diterima adalah kebenaran 

positivistik yang dapat diukur dan dijangkau oleh radius inderawi manusia. kebenaran model 

                                                           
108 Yazid Nasrullah (2007), “Peran Ilmu Filsafat terhadap Ilmu ekonomi dan Pengembangan para 

Sarjananya,” dalam UNISIA  jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol XXX, Nomor 65, September 2007 
109 Bayani adalah metode pemikiran yang didasarkan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak. 

Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu 

pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan 

penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, 

tetapi harus bersandarkan teks. Untuk lebih mendalam, baca al-Jabiri (1991), Bunyah al-Aql al –Aarbi, (Beirut 

: al- Markaz al-Tsaqafi al-Arabi) 
110 Irfani tidak didasarkan atas teks, tetapi pada kasyf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. 

Kerana itu, pengeatahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks tetapi dengan oleh rohani, dimana 

kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. 
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ini berlandaskan pada paradigma raionalitas Cartesian dengan semboyannnya yang popular 

cogito ergo sum atau I think, therefore I am (Saya berfikir, karena itu saya ada).111  

Namun dalam perkembangannya, ilmu ekonomi Barat dihadapkan secara dikotomis 

dengan nilai trasendental sehingga jargon ilmu ekonomi bebas nilai (value free), tidak saja 

mempengaruhi di kalangan akademisi, tetapi juga mewarnai praktek-praktek ekonomi 

masyarakat modern. Nilai trasendental dan nilai humanis yang seharusnya berjalan seirama 

mengalami fragmentasi dan pada akhirnya nilai trasendental betul-betul mengalami distorsi, 

alienasi, dan marginalisasi.112 Sehingga yang ada hanyalah keserakahan yang tidak berujung 

di satu sisi, di sisi yang lain kemelaratan menjadi abadi.  

Belajar dari kesalahan ilmuan Barat yang telah lepas dari nilai yang mengikatnya, 

maka ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan ilmu yang memiliki tujuan duniawi dan 

ukhrowi, seharusnya lebih meyakinkan unifikasi tersebut dalam perkembangannya. Sebagai 

ilmu ekonomi yang berbasis nilai dan tidak mengenal dikotomi, maka kehadiran ekonomi 

Islam diyakini sebagai penawar ditengah persoalan fundamental kemanusiaan yang masih 

menganga. Karena selain memuat nilai-nilai humanis, juga membawa “ruh” yang 

berkeadilan. Keadilan merupakan satu hal yang fundamental ketika berbicara masalah 

transaksi perekonomian. Karena sesungguhnya ketidakadilan merupakan sarang malapteka 

yang kerap memunculkan ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan. 

Sehingga dengan demikian, sekiranya ekonomi Islam tidak hanya terhenti sebagai 

sebuah nama yang sarat akan nilai-nilai saja, tetapi juga  diharapkan mampu melebur 

sebagai sebuah sistem yang handal dalam mengatur aktivitas perekonomian global yang 

didasari dengan kajian postivistik-empiris dan lebih bersifat objektif. Terbangunnya sebuah 

sistem sebagai pengejewantahan unifikasi antara duniawi dan ukhrowi akan mampu 

menjawab persoalan-persoalan mendasar kemanusiaan.  

Namun yang perlu dicetak tebal adalah tidak serta merta dengan adanya unifikasi 

tersebut pasti lantas membawa pada perubahan, sehingga tidak memerlukan segala hal yang 

mendasarinya. Sustainable developmet ilmu ekonomi, tanpa dilapisi dengan muatan ajaran 

                                                           
111 Suyatno. Thomas (1997), dkk, Kelembagaan Perbankan. Edisi kedua. (Jakarta : STIE PERBANNAS 

dan Gramedia Pustaka Utama) hlm.  22 
112 Muhammad, Ekonomi Islam…, hlm 122. 
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agama yang bersifat profetik, deduktif dan normatif, agaknya hanya akan segera terdominasi 

dan terkooptasi oleh kekuatan hukum ekonomi yang mempunyai logika kepentingannya 

sendiri, begitu juga dengan minimnya kajian keilmiahannya secara objektif, maka 

sustainable developmet ilmu ekonomi pun akan tergadaikan. 

Berkaitan dengan itu, burhani sebagai salah satu dasar kajian ilmu pengetahuan dalam 

Islam seharusnya lebih digairahkan, paling tidak untuk mengimbangi bayani dan irfani yang 

selama ini cenderung lebih banyak digunakan sebagai dasar prospek pengembangan ilmu 

ekonomi Islam.  

Banyak fenomena praktek ekonomi Islam yang selama ini didasari dengan pendekatan 

intuitif. Praktek zakat misalkan, praktek ini hanya dipahami sebatas kewajiban agama, yang 

barang siapa yang menunaikannya, maka ia dapat pahala, dan barang siapa yang 

meninggalkannya maka ia akan mendapat dosa. Padahal sebenarnya, kewajiban zakat yang 

termaktub dalam al-Qur’an adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah sistem agar 

bisa mengatasi kesenjangan sosial lantaran ketimpangan yang melanda sebagaian besar 

manusia. Dalam kajian antropologi ekonomi, para antroplog mengkatagorikan zakat sebagai 

salah satu fungsi ekonomi pada kajian redistribusi.  Inilah salah satu titik yang menjadi 

perdebatan serius antara ekonomi formalis yang sarat dengan kultur matrealismenya 

(ekonomi pasar) dengan ekonomi substanstif (ekonomi tradsional) yang muncul sebagai 

perwujudan solidaritas sosial dan mengantongi nilai-nilai agama, ajaran dan budaya 

masyarakat yang mewadahinya.113  

Tentu hal di atas tidaklah salah, karena itu memang sudah konsekuensi logis sebagai 

akhir cerita, karena tanpa perspektif agama pun sudah dapat dipahami bahwa sistem 

ekonomi yang dibayangi dengan muatan individualistik, hedonistik pasti akan menimbulkan 

“dosa”, dan terjadinya krisis moneter berulang kali sehingga menciptakan kemiskinan, itulah 

bentuk kongkrit “hukuman” atas dosanya.   

Untuk menjawab itu semua, sesungguhnya epistimologi Islam yang meliputi bayani, 

irfani, dan burhani merupakan tiga serangkai yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. 

                                                           
113 Untuk lebih mendalam, baca Sjafri Sairin, dkk. Pengantar Antropologi Ekonomi. Baca juga Abdul 

Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2006). 
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Ketiganya berjalan di atas koredor yang seimbang dan proposional, sehingga dengan 

demikian, perjalanan perkembangan ekonomi Islam dengan sifatnya yang komplementer dan 

suplementer dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi yang handal dan mampu 

mengatasi permasalahan kemanusiaan fundamental.  

 

F. Penutup 

 Dalam rangka mengembangkan Ekonomi Islam, tidak bisa tidak, pengelaborasian 

secara objektif ilmiah  menjadi suatu yang mutlak. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin 

ilmiah (scientific discipline) selayaknya, selain dikaji secara deduktif-normatif yang sarat 

dengan nilai-nilai, tetapi juga harus dibangun atas dasar kajian induktif yang berbasis 

rasionalistik-empirik. Keseimbangan kajian secara induktif-deduktif merupakan harga mati 

yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sustainable developmet ilmu ekonomi di satu sisi, tanpa 

dilapisi dengan muatan ajaran agama yang bersifat profetik dan normatif, agaknya hanya 

akan segera terdominasi dan terkooptasi oleh kekuatan hukum ekonomi yang mempunyai 

logika kepentingannya sendiri. Di sisi lain, tanpa kajian objektif ilmiah, pengembangan ilmu 

ekonomi Islam agaknya akan terseok-seok dalam menjawab permalahan aktivitas 

perekonomian yang semakin kompleks. 

 Filsafat Ilmu sebagai sebuah proses pengelaborasian tentang karakteristik disiplin 

ilmiah (scientific discipline) dan bagaimana cara memperolehnya (epistimig), menjadi hal 

yang sangat mungkin sekali untuk dijadikan referensi dasar sebagai pengembangan ekonomi 

Islam .  
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TEORI MIKRO ISLAMI : SEBUAH PENGANTAR 

 (STUDI PEMIKIRAN AL-GHOZALI, IBNU TAIMIYAH, DAN IBNU KHALDUN) 

 

A. PENDAHULUAN 

 Dewasa ini, telah muncul gagasan tentang berlakunya perfect liberty dalam wujud 

semangat individu untuk bersaing dan membentuk mekanisme free competition dalam 

kehidupan berekonomi. Asumsi dasar ini, berangkat dari kapitalisme Smithian, yaitu bahwa 

(1) kebutuhan manusia yang tidak terbatas, (2) sumber-sumber ekonomi yang relatif 

terbatas, (3) pengejaran pemenuhan maksimal kebutuhan individual (utility maximizatioan of 

self interest ) yang relatif tidak terbatas.114  

 Di samping itu, terbangunnya asumsi dasar bahwa manusia rasional adalah manusia 

yang berdasar inisiatif individunya yang mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencapai 

maximun gain dan minimum sacrifice, ia bersaing dalam mekanisme pasar, berpedoman 

pada laissez faire laissez-passer, yang meneguhkan doktrin non-interference berdasar 

individual freedom of action. Manusia rasional semacam ini dikenal dengan homo 

economicus (yang berseberangan dengan homo ethicus).115 

Namun, asumsi dasar di atas yang termuat dalam sistem kapitalisme akhir-akhir ini 

sudah mulai mengalami kehilangan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan tanda-tanda 

kebinasaan. Betapa tidak, semenjak sistem kapitalisme mendominasi sistem perekonomian 

dunia, hampir semua Negara pernah mengalami krisis moneter yang menggoyahkan 

stabilitas Negara. Dalam sejarah ekonomi, krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada 

henti, sejak tahun 1923,1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001,  bahkan pada tahun 

2008 krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika 

                                                           
114 Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi, (Yogyakarta 

: Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2003), hlm 2-3 
115 Ibid., hlm 4 

 

 

Tema : Teori  Ekonomi Islam 

Kompetensi : Kajian Teoritis  Ekonomi Islam 

Prodi : Ilmu Ekonomi/ EKPI 

Minggu : 9, 10 dan 11 
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Serikat, yang memberikan efek domino ke berbagai Negara di penjuru dunia.116 Di dalam 

bukunya The History of Money From Ancient time to Present Day (1996),   Roy Davies dan 

Glyn Davies menjelaskan dengan jelas kronologi krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. 

Sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini 

berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan 

penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.117 

Atas kenyataan inilah, belakangan muncul ide dari banyak kalangan untuk 

mengembalikan ilmu ekonomi pada sifat humanisnya, sebagaimana ketika dulu ia 

dimunculkan oleh pemikir-pemikir sosiologi besar seperti Adam Smith dan Max Weber. 

Hans Kung misalnya, melalui bukunya yang bertitel A Global Ethics for Global Politics and 

Economics118  mencoba menawarkan apa yang ia sebut dengan “etika global” (global 

ethics), sebagai pemecah kebuntuan yang dihadapi ilmu politik dan ekonomi modern.  

Di Indonesia, sebenarnya sudah sejak lama gugatan moral terhadap ilmu ekonomi 

neoklasikal ini. Adalah Muhamad Hatta sang proklamator bangsa yang mempersiapkan 

sistem ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Pasal 33 UUD 1945, yang 

bertumpu pada paham Kesejahteraan sosial. 

Di dalam catatan sejarah perekonomian Islam, tercatat banyak ekonom muslim yang 

memberikan kontribusi terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada 

khususnya dan peradaban dunia pada umumnya.119 Pemikiran ekonom muslim bertumpu 

pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Tema yang menjadi 

pangkal tolaknya adalah konsp maslahat  atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan 

bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat 

                                                           
116 Situasi ini dipicu oleh terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Sehingga 

menyebabkan industri sub-prime mortgage skala besar seperti American Home Mortgage Investment 

Corporation (AHMI), Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), dan New Century Financial 

Corporation (NCFC), jatuh bangkrut. Para investor kehilangan billiunan dollar untuk mencegah agar aset-aset 

sub-prime mortgage tidak lenyap. Tindakan ini kemudian memicu terjadinya huru-hara di pasar finansial 

global. Dikutip dari http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis-properti-di-as/. 
117 Roy Davies and Glyn Davies, (1996), The History of Money From Ancient Time of Present Day, 

(New York : Oxport University Press), hlm 13 
118 Judul terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh John Bowden, 1997, dari versi aslinya yang 

berbahasa Jerman. 

119 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm 8 
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kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan  

manusia rasional ala kapitalisme yang dikenal dengan homo economicus.  

Namun pada kesempatan kali ini, akan dibahas hanya tiga ekonom muslim saja 

antara abad 10 hingga abad 14 seperti Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (1263-

1328 M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M).120 Dalam rangka mengaitkan pemikiran mereka 

dengan praktek ekonomi dewasa ini. Memang harus diakui bahwa sistem Kapitalisme 

hingga saat ini, masih dinobatkan sebagai sistem yang sah sebagai sistem ekonomi global.   

  

B. AL-GHOZALI (1058-1111 M) 

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut 

sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”.121 Dari konsep ini kemudian lahirlah istilah masalih 

(utilitas, manfaat) dan mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningktakan kesejahteraan 

sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan suatu masyarakat hanya akan terwujud jika 

memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui kelima 

tujuan dasar ini, dia kemudian membagi tiga tingkatan utilitas individu dan sosial, yakni 

daruriat (kebutuhan), hajiat (kesenangan), dan tahsinat (kemewahan).122 Selain itu, Al-

Ghazali melihat perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial 

(fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah : jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan 

duia akan runtuh dan kemanusia akan binasa.123 

                                                           
120 Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Reading in Islamic Economic 

Thought memasukkan nama al-Ghazali ke dalam deretan tokoh pemikir ekonomi Islam fase kedua bersama-

sama dengan Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan tokoh yang lain. Pada fase kedua ini pemikiran wacana ekonomi 

Islam telah berkembang secara intensif serta ditandai dengan perubahan dalam struktur kekuasaan Islam yang 

semakin luas. 

121 Berkaitan dengan hal ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan 

sebuah konsep fungis kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom 

kontemporer. Baca lebih lanjut Anas Zarqa, Islamics : An Approach to Human Welfare, dalam Khursid Ahmad 

(ed.), Studies in Islamic Economics (Leicester : The Islamic Foundation, 1980), hlm. 14 
122 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t) Juz 2, hlm. 109. 
123 Ibid., hlm 32 
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Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar ini 

demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan 

kebutuhan-kebutuhan sosiopskologis.124 

Berdasarkan literatur yang membahas wawasan dan pemikiran sosio-ekonomi Al-

Ghazali, dapat diidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi spesifik. Mayoritas 

pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai persoalan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya 

‘Ulumu al-Dian. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini 

antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, konsumsi, 

evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. 

1). Evolusi Pasar 

Al-Ghazali juga mengemukakan secara detail tentang proses terbentuknya “pasar” 

secara alamiah. Pasar terbentuk karena adanya dorongan untuk saling memenuhi kebutuhan. 

Al-Ghazali menggunakan istilah pandai besi (blacksmiths), tukang kayu (carpenters), dan 

petani (farmers) untuk saling bertukar kepemilikan demi memenuhi kebutuhan masing-

masing.125 Secara alamiah akan terbentuk suatu tempat yang disebut “pasar” untuk saling 

bertukar jika kebutuhan masing-masing berbeda. Al-Ghazali kemudian berpendapat bahwa 

dengan alasan perdagangan (tukar-menukar) maka akan terjadi perpindahan barang 

dagangan dari satu tempat ke tempat lain. Adapun motif utama di balik aktivitas ini adalah 

untuk mengumpulkan modal dan keuntungan.126  

 

 

 

                                                           
124 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro  Islami, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), hlm 62. 
125 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, juz 3, hlm. 227 
126 Adam Smith (1723-1790) yang hidup 700 tahun setelah Al-Ghazali mengungkapkan istilah yang 

hampir mirip dengan pandangan Al-Ghazali ketika menjelaskan proses terbentuknya pasar (tukar-menukar), 

namun menggunakan istilah yang berbeda yaitu tukang daging (butcher), pembuat bir (brewer), dan tukang roti 

(baker). Kutipannya yaitu : “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we 

expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but 

to their self-love.” 



 

58 
 

2). Panawaran dan Permintaan 

 Dalam menyajikan penjabaran tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya 

pasar yang harganya bergerak, Al-Ghazali menyebutkan hal demikian sangat tergantung 

kekuatan permintaan dan penawaran. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai “harga 

yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang 

kemudian dikenal sebagai al-tsaman al-adil di kalangan ilmuan muslim atau equilibrium 

price di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.127 

 Al-Ghazali juga memperkenal teori permintaan dan penawaran melalui ilustrasi : jika 

petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan 

harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Di samping itu, ia juga 

memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan 

adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan 

makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan 

keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan 

merupakan kebutuhan pokok.128 

 Berkaitan dengan itu, Al-Ghazali menunjuk pada kurva penawaran yang ber-slope 

positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-

produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah. Pemahamannya tentang 

kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi, ia 

menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan 

yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.129 

 

 

 

                                                           
127 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hlm 325 
128 Adib Susilo, “Konsep Uang Serta Permintaan Dan Penawaran Menurut Pandangan Al-Ghazali”, 

dikutip dari http://narsismoergosum.blogspot.com/2010/03/konsep-uang-serta-permintaan-dan.html, di akses 

tanggal 27 Februari 2011. 

129 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hlm 326 

http://narsismoergosum.blogspot.com/2010/03/konsep-uang-serta-permintaan-dan.html
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3). Harga dan Laba 

 Dalam pandangan Al-Ghazali, pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi 

harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba.130 

Dari sini terlihat jelas bahwa Al-Ghazali mengantongi wawasan tentang konsep elastisitas 

permintaan. Al-Ghazali juga nampaknya begitu mengerti tentang ‘price-inelastic’ demand. 

Hal ini terlihat pada anjurannya untuk tidak mengambil keuntungan yang tinggi dalam 

perdagangan barang-barang kebutuhan dasar manusia seperti makanan. Ia menyatakan 

bahwa karena laba merupakan “kelebihan”, laba tersebut pada umumnya harus dicari 

melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.131 

 Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar 

antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual 

seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki”, yakni 

akhirat.132 

 

4). Evolusi Uang 

 Uang diciptakan untuk memfasilitasi pertukaran dalam transaksi ekonomi. Al-

Ghazali sangat memahami fungsi uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange). 

Tukar-menukar barang dan jasa tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sistem barter. 

Di sinilah manfaat ciptaan Allah bernama Dinar dan Dirham yang memiliki nilai intrinsic 

dan dapat digunakan sebagai alat pertukaran. Al-Ghazali mengatakan “kepemilikan uang 

(dinar dan dirham) tidak bermanfaat kecuali jika digunakan sebagai alat pertukaran barang 

dan jasa.” 

 Al-Ghazali menilai bahwa sistem barter memiliki kelemahan, antara lain :133 

1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator) 

2. Barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods) 

                                                           
130 Ibid. 
131 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, juz 3, hlm. 73 
132 Ibid., hlm 75-84 
133 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hlm 335 
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3. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants). 

 

Selain itu, menurut Al-Ghazali, uang tidak mempunyai harga, namun dapat 

merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau 

diukur masing-masing dengan uang. Ibarat cermin, semua jenis benda yang dihadapkan pada 

sebuah cermin, maka cermin tersebut akan dapat memantulkan gambar benda yang ada di 

depannya. Demikian juga dengan uang, semua benda atau produk yang dihadapkan 

dengannya akan dapat dinilai berapa masing-masing harganya. Dengan demikian uang dapat 

digunakan sebagai satuan unit penilai semua barang dan jasa (unit of account). Uang tidak 

hanya berfungsi sebagai alat pertukaran tapi juga sebagai pengukur nilai (measure of 

value).134 Al-Ghazali mengingatkan supaya tidak menggunakan uang dalam praktik riba 

seperti dalam perkataannya: 

 

“jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan 

dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan 

dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. 

Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat untuk 

mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka 

sendiri.”135  

 

5). Keuangan Publik 

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan 

publik. Ia memperhatikan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi 

pengeluaran. Ia menyarankan agar dalm memanfaatkan pendapatan negara, negara harus 

bersifat fleksibel yang berlandskan kesejahteraan. Ia juga mengusulkan bahwa jika 

                                                           
134 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Jakarta 

: Pustaka Asatruss, 2005), hlm 128 
135 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, juz 3, hlm. 78 
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pengeluaran publik bisa memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat 

memumgut pajak baru.136 Ia mengatakan:  

 

”Seseorang tidak boleh menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat 

bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah: jika 

penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam Baitul Mal yang dapat melebihi 

apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa 

dana-dana itu dapat dipinjam? 

 

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan al-

Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan sosio-ekonomi, keamanan 

dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali mengakui ”konsumsi bersama” dan aspek spill-

over dari barang-barang publik.137 Selain dari apa yang telah diutarakan mengenai 

bagaimana menciptakan kondisi-kondisi tersebut, dapat dikatakan walaupun memilih 

pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosio-ekonomi, Al-

Ghazali membolehkan intervensi negara pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan 

dan kesukaran yang meluas.138 

C. IBNU TAIMIYAH (1263-1328 M) 

 Ibnu Taimiyah sangat dalam perhatiannya terhadap persoalan perekonomian. 

Pandangannya memberikan refleksi dari orientasi pemikirannya yang pragmatis dan 

memberikan dampak sangat nyata pada generasi penerusnya. Adalah Thomas Aquinas satu 

dari tokoh yang tercatat banyak mengdopsi pemikiran Ibnu Taimiyah, walaupun dalam 

beberapa kasus ia harus memodifikasi serta memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan yang 

ada dalam rangka mensintesis dengan ajaran Nasrani.139  

 Tak bisa dipungkuri kontribusi Ibnu Taimiyah dalam pemikiran ekonomi. 

Pemikirannya banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu’Fatwa Syaikh 

                                                           
136 Anonim, Peranan Negara Dan Keuangan Publik (Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali), dikutip dari 

http://mbegedut.blogspot.com/2010/10/peranan-negara-dan-keuangan-publik.html, di akses tanggal 28 

Februari 2011  
137 Ibid. 
138 Ibid. 

139 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro  Islami,….hlm  142-143 

http://mbegedut.blogspot.com/2010/10/peranan-negara-dan-keuangan-publik.html
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al-Islam, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fil Islhlah ar-Ra’I wa ar-Ra’iyah dsan al-Hisbah fi al-

Islam. 

 

1. Mekanisme Pasar 

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan 

permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut equilibrium price (harga 

keseimbangan). Sejalan dengan pandangan itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 

kezaliman bukanlah satu-satunya faktor terhadap berubahnya harga. Kadang-kadang 

alasannya bisa jadi menipisnya persediaan, dan pada saat bersamaan, kebutuhan terhadap 

barang meningkat, harga dengan sendirinya meningkat. Di sisi lain, penyediaan memadai 

dan permintaan terhadap suatu barang rendah, maka harga akan turun. Sebagaimana 

perkataannya : 

"Naik, turunya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan (zulm) dari beberapa 

orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan Impor 

barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan pembelian barang mengalami 

peningkatkan sedang ketersediaan barang merosot, maka harga akan naik. Di sisi lain 

jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. 

Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari 

beberapa orang, yang mungkin karena suatu alasan berlaku tidak adil,atau kadang-

kadang, mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakadilan. 

Allah-lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati *manusia ..."140  

 

 Dari statemen di atas, dapat dimengerti bahwa masyarakat beranggapan bahwa 

peningkatan harga merupakan keserakahan manusia untuk mendapat mendapat untung 

lebih banyak, sehingga melakukan manipuasi pasar dengan cara menaikkan harga. 

Anggapan ini dengan tegas dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan teori kekuaran 

                                                           
140 Ibnu Taimiyah , Majmu’Fatwa Syaikh al-Islam, vol. 8, (Riyadh : Matabi’ al-Riyadh 1963/ 1381) hlm. 

523  
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permintaan dan penawaran.141 Dia menyebut dua sumber penawaran yakni - produksi 

domestik dan impor barang Perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai 

peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan  

permintaan, sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. 

Dalam bukunya, Majmu’ Fatawa, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang 

mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:142 

1. Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan 

selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-

barang yagn dimint. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan 

semakin diminati oleh masyarakat. 

2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang 

menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin 

meningkat, dan begitu pula sebaliknya. 

3. lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya 

tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. 

Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun. 

4. kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam 

membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang 

diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka 

mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang. 

5. jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika 

pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada 

uang yang jarang dipakai. 

6. tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua 

belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada 

harga suatu barang yagn belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih 

rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan 

secara angsuran.  

                                                           
141 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,....hlm 164-

165 
142 Ibnu Taimiyah , Majmu’Fatwa Syaikh al-Islam, ………hlm. 524-525 
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7. besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin 

besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau 

memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

2. Mekanisme Harga 

 Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar 

gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual baik dari barang ataupun faktok-faktor 

produksi.143 Berkaitan dengan itu, Schumpeter mengatakan : “As regard the theory of the 

mechanism of pricing there is very little to report before the middle of the eighteen 

century”. Perkataan Schumpeter ini menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) 

adalah seorang pelopor dalam menerangkan mekanisme harga kaitannya dengan kekuatan 

permintaan dan penawaran. 

Dalam membahas harga, Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa istilah yang saling 

berkaitan yaitu harga yang adil (tsaman al-mitsl), kompensasi yang setara (‘iwadh al-

mitsl), laba yang adil (just profit), dan upah yang adil (just wage). 

Menurutnya harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual 

barangnya an diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual 

ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.144 

Ketika berbicara tentang harga yang adil (tsaman al-mitsl), Ibnu Taimiyah selalu 

mengaitkannya dengan kompensasi yang setara (‘iwadh al-mitsl). Dia berkata: 

“kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah 

esensi dari keadilan (nafs al-‘adl). Dimana pun, ia membedakan antara dua jenis harga: 

harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia 

mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi, dua kata, “adil” 

dan “setara” digunakan saling mengganti.145 

                                                           
143 Ibid., hlm 532 
144 Ibid. 
145 A.A. Islahi, , Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94 
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Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus yang 

dimaksud dalam pemakaian umum. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat harga dan 

kebiasaan (‘adah). Lebih jauh lagi, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap 

kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan 

barang lain yang setara (ekuivalen).146 

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la 

dharar yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil 

akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa permasalahan tentang kompensasi yang adil erat kaitannya dengan masalah moral 

atau kewajiban hukum.147 

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga 

yang kompetetif yang tidak disertai penipuan, sehingga dapat dipahami bahwa harga yang 

setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan 

kompetetif.148 

Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah 

menganjurkan adanya regulasi harga. sebab tujuan  dari regulasi harga adalah untuk 

menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi harga adalah 

pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam 

keadaan darurat, terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada 

pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual 

barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan. Ia menyatakan, 

”inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-

barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. 

Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat 

                                                           
146 Ibid. 
147 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,..hlm 168 
148 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,…hlm 358 
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menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat 

harga yang adil”.149 

 

3. Peranan Negara dalam Kebijakan Ekonomi 

 Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dan membatasi 

kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini 

merupakan pandangan ini yang bertolak belakang dengan prinsip laissez-faire yang 

diusung oleh Adam Smith. Di bawah ini adalah fungsi ekonomi dari negara dan berbagai 

kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan dan manfaat 

yang lebih besar.150 

a). Mengentaskan Kemiskinan 

 Menurutnya, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajban negara. Dalam 

pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, 

sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya. 

b). Regulasi Pasar 

 Pengawasan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Negara memiliki 

kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi 

kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan 

dalam keadaan  normal. Sebab pada prinsipnya, penduduk bebas menjual barang mereka 

pada tingkta harga yang mereka sukai. Pengawasan hargar hanya sebagai antisipasi 

distrosi pasar yang akan melahirkan ketidakadilan.   

c). Kebijakan Moneter 

 Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan 

dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara 

bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi 

penurunan nilai uang, yang kedua pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. 

 

d). Perencanaan Ekonomi 

                                                           
149 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi 

Islam, hlm. 369 
150 A.A. Islahi, , Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah,….hlm 227-235 
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Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi 

stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi 

rekayasa kekuaran asng dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pun 

pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah 

satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. 

 

D.  IBNU KHALDUN (1332-1406 M) 

Ibnu Khaldun151 banyak memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi. Tak 

heran, bila dia juga dijuluki sebagai `Bapak Ekonomi’.152 Gagasan dan pemikiran tentang 

ekonomi Ibnu Khaldun telah mengilhami sejumlah ekonom terkemuka. Empat abad setelah 

Ibnu Khaldun berpulang, pemikirannya tentang ekonomi banyak mempengaruhi ekonomi 

Barat.153 Ia mendefinisikan ekonomi secara sosial sebagai aktivitas ekonomi yang 

dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sebaliknya mereka mempengaruhinya.154 Dengan kata 

lain, ia melihat hubungan timbal balik antara faktor ekonomi, hukum, sosial, dan 

pendidikan.155 

Ibnu Khaldun dipandang sebagai penggagas ekonomi “liberal”. Namun yang perlu 

digarisbawahi adalah aliran liberal ini didasarkan pada prinsip tanpa intervensi pemerintah 

hanya dalam persaingan dalam perdagangan. Sebab pemegang kekuasaan berada dipuncak 

                                                           
151 Ibnu Khaldun bernama lengkap Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn 

al-Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abd al-Rahman Ibn Khalid Ibn Usman Ibn Hani Ibn al-

Khattab Ibn Kuraib Ibn Ma'dikarib Ibn Harish Ibn al-Wail Ibn Hujr. Lihat A. Mukti Ali, Ibnu Chaldun dan 

Asal Usul Sosiologi, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), hlm. 18.  
152 Boulakia mengatakan, “Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai 

salah seorang Bapak ilmu ekonomi”. lebih lanjut baca “Ibnu Khaldun Bapak Ekonomi dan Sosiologi, di kutip 

dari http://masmoi.wordpress.com/2010/01/10/ibnu-khaldun-bapak-ekonomi-sosilogi/ di akses tanggal 1 Maret 

2011. Dan Siddiqi juga menyimpulkan bahwa Ibn Khaldun secara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi 

Islam terbesar. Baca  Nejattullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, alih bahasa M. Anas Sidik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1991), hlm. 260 
153 Seperti Adam Smith serta David Ricardo, setelah itu, Karl Marx serta John Maynard Keynes juga 

banyak menyerap pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun yang diadopsi Karl 

Marx antara lain, mengenai dialektika yang saling mempengaruhi antara pemikiran dan dasar material. Selain 

itu, mengenai beberapa cara spesifik variabel ekonomi, khususnya dengan peran tenaga kerja dalam hubungan 

sosial. 
154 Anonim, “Konsep Ekonomi  Ibnu Khaldun”, dikutip dari http://tonyoke.wordpress.com/ 

category/dunia-islam/konsep-ekonomi-ibnu-khaldun/ di akses tanggal 28 Februari 2011 
155 Gaston Bouthoul, Teori-Teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1998), 

hlm. 78. 

http://masmoi.wordpress.com/2010/01/10/ibnu-khaldun-bapak-ekonomi-sosilogi/
http://tonyoke.wordpress.com/%20category/dunia-islam/konsep-ekonomi-ibnu-khaldun/
http://tonyoke.wordpress.com/%20category/dunia-islam/konsep-ekonomi-ibnu-khaldun/
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aristokrasi yang memerintah negara dan menguasainya sepenuhnya. Lebih jauh lagi Ibnu 

Khaldun menyatakan bilamana Negara membutuhkan uang lebih banyak maka ia akan 

menempuh berbagai cara, diantaranya lewat pertanian dan perdagangan, seperti kritik 

terhadap monopoli dalam kitab muqaddimah.156. 

Dalam Muqaddimah-nya, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perdagangan raja akan 

merusak perdagangan rakyat dan akibatnya mengeilkan pendapatan pajak. Hal ini 

disebabkan beberapa hal, pertama, kompetisi antara raja dan rakyat terjadi tidak seimbang 

karena perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang. Kedua, raja 

kadangkalamemaksa para pedagang untuk menjual dagangannya kepada raja dengan harga 

murah, atau dengan merampas tanpa imbalan apapun. Ketiga, produksi pertanian dan 

kerajinan seperti sutra, jagung, madu, gula dan lain-lain dipaksakan untuk dibeli oleh rakyat 

karena desakan kebutuhan negara. Keempat,barang dagangan raja bebas dari pajakdan bea 

cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan akan menghasilkan implikasi destruktif 

bagi peradaban (umran) dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang perlu bagi raja untuk 

meningkatkan pendapatan adalah cukup dari pajak, bukan dengan melakukan 

perdagangan.157 

Dengan demikian, liberal yang dimaksud bukanlah seperti liberalisme sebagaimana 

paham aliran ekonomi kapitalisme. Namun dalam konteks menjaga kesetabilan ekonomi dan 

mencegah distorsi, Ibnu Khaldun justru mengajukan peranan negara dalam mengatur 

perekonomian masyarakat dengan menggerakkan aparat-aparat hukum, bukan hanya 

tugasnya menyelesaikan persoalan hukum, akan tetapi sampai pada tahap memotivasi 

masyarakat untuk terus bekerja dan berinisiatif dalam penghidupan dan perekonomian. 

Berkaitan dengan ekonomi, ada beberapa pemikiran besar Ibnu Khaldun seperti : 

1.Mekanisme Harga 

Di dalam buku al-Muqadimah bab IV pasal “tentang harga-harga di kota”, Ibnu 

Khaldun secara detail menjelaskan tentang harga,  bahwa harga barang-barang primer 

(bahan makanan) yang ada di kota-kota besar tidak sama dengan yang ada di kota-kota 

kecil. Begitu pula dengan harga barang-barang sekunder (non bahan makanan) di kedua 

                                                           
156 Zainab Khudairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 136. 

157 Ibnu Khaldun, Muqoddimah, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) 
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kota tersebut juga tidak sama. Hal ini karena berbedanya tingkat permintaan penduduk 

pada masing-masing kota terhadap komoditi yang ditawarkan di pasar.158 

Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah 

banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat 

prioritas.159  

Di samping itu, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turun penawaran 

terhadap harga. Pada saat persedian barang menipis, maka harga akan naik. Namun 

apabila faktor biaya relatif kecil, seperti jarak antarkota dekat dan aman melakukan 

perjalanan, sehingga akan banyak barang-barang yang diimpor, dan menambah 

ketersediaan barang, maka akan mempengaruhi penurunan harga. Dengan demikian, 

maka sebagaimana Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun juga telah mengidentifkasikan 

kekuatan demand dan supplay sebagai penentu ekuilibrium harga.160 

Selain itu, Ibnu Khaldun mengkaji akibat-akibat yang ditimbulkan dari naik-

turunnya harga, serta menjelaskan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong 

tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, akibat dari rendahnya yang terjadi secara drastis 

akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar.161 

Sedangkan akibat dari tingginya harga yang terjadi secara drastis akan merugikan 

konsumen. Ia mengatakan: 

  

…..karena itu kita lihatlah bahwa kerendahan harga yang melampaui batas 

merugikan mereka yang berdagang dealam barang-barang yang harganya turun. 

Kenaikan harga yang melampaui batas juga merugikan, sekalipun dalam hal-hal 

yang luar biasa, sehingga menimbulkan penumpukan kekayaan. Kenaikan harga 

yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan merugikan masyarakat, baik petani atau 

pedagang.162 

 

                                                           
158 Zainab al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun,….hlm. 130 
159 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro  Islami,….hlm 147 
160 Ibid., hlm 151 
161 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,....hlm 

191 
162 Ibnu Khaldun, Muqoddimah….,hlm. 274. 
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Dalam istilah ekonomi modern, sesungguhnya Ibnu Khaldun telah menemukan 

tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan, dengan 

sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan 

deflasi.163 

 

2.Konsep Uang 

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “Muqaddimah” yang ditulis 

oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan 

oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara 

tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang 

sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor 

produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi 

merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga 

kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap 

produksi lainnya.164 

Ibnu Khaldun secara jelas menjelaskan bahwa uang befungsi sebagai medium 

pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Senada dengan pendapat Al-Ghozali, Ibnu 

Khaldun memperbolehkan uang yang tidak terbuat dari emas/perak, seperti uang logam 

dan uang kertas yang saat ini banyak digunakan asalkan pemerintah menyatakannya 

sebagai alat bayar resmi, hanya saja pemerintah wajib menjaga nilai uang yang 

dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan 

emas/perak didalamnya.165 Misalnya, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 

10.000 yang setara dengan ½ gram emas. Apabila kemudian pemerintah mengeluarkan 

                                                           
163 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,....hlm 

192 

 
164 Franz Rosenthal, Ibn Khaldun : The Muqaddimah, An Introduction to History, dalam Adiwarman 

Azwar Karim, Ekonomi Mikro  Islami, edisi ketiga,….hlm 122 
165 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,....hlm 

201 



 

71 
 

uang nominal Rp 10.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan ¼ gram emas, 

maka uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai.166 

 

3. Demokrasi Ekonomi 

Pemikiran demokrasi ekonomi  Ibnu Khaldun, sangat jelas ketika ia menentang 

keterlibataan pemerintah dalam persaingan perdagangan rakyat. Menurutnya pemegang 

kekuasaan berada dipuncak aristokrasi yang memerintah negara dan menguasainya 

sepenuhnya. Selain itu, kompetisi antara raja dan rakyat terjadi tidak seimbang karena 

perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang.167  

Dari sini terlihat bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun orientasi substanstifnya 

adalah ”kepada kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan”. Bahkan untuk 

tercapainya arah dan tujuan dimaksud, Ibnu Khaldun sangat menekankan terciptanya 

”efesiensi sosial”. Artinya bagaimana ekonomi negara bisa dikelola secara bersama 

dengan baik dan ketepatgunaan yang tinggi sehingga kemakmuran dan kesejahteraan 

dalam arti yang sesungguhnya. 

 

E.  SIGIFIKANSI PENERAPAN KONSEP HARGA : STUDI KASUS HARGA CABE 

DI INDONESIA 

Dewasa ini, rentetan persoalan perekonomian seolah tak pernah usai menyapa 

stabilitas dan kesejahteraan manusia. Pada tahun 2008 lalu, krisis semakin mengkhawatirkan 

dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat, yang memberikan efek domino ke 

berbagai Negara di penjuru dunia.168 Di penghujung tahun 2010 lalu, Negara Indonesia 

                                                           
166 Choir, “Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar Menurut beberapa pendapat Ulama”, dikutip dari 

http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158, akses 

tanggal 1 Maret 2011 
167 Praktek ekonomi yang “dibawah kendali” para penjabat istana ini dikenal dengan ekonomi 

Merkantilis 
168 Situasi ini dipicu oleh terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Sehingga 

menyebabkan industri sub-prime mortgage skala besar seperti American Home Mortgage Investment 

Corporation (AHMI), Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), dan New Century Financial 

Corporation (NCFC), jatuh bangkrut. Para investor kehilangan billiunan dollar untuk mencegah agar aset-aset 

http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama
http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158
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kembali diramaikan dengan meroketnya harga cabe di berbagai daerah. Di sisi lain, 

keengganan pemerintah Indonesia dalam bersikap pro aktif dalam melahirkan regulasi di 

bidang ekonomi juga menambah parah krisis dewasa ini. 

Berangkat dari hal ini, muncul pertanyaan bagaimana seharusnya pemerintah atau 

Negara memposisikan diri dalam mendisain perekonomian. Beberapa alternatif terhampar di 

hadapan, apakah cenderung memakai konsep peran minimal Negara ala kapitalisme ataukah 

sebaliknya peran sentral Negara yang cenderung protektif ala sosialisme, ataukah gagasan 

yang relatif lebih muda dengan mengedepankan integrasi nilai-nilai agama dalam interaksi 

ekonomi ala system ekonomi Islam. Semua itu, tentu sangat bergantung pada otoritas 

pemerintah bersangkutan mana kiranya yang lebih dekat dalam mewujudkan kesejahteraan 

ekonomi bagi rakyat.169 

Berkaitan dengan itu, sebenarnya ekonom muslim telah menyumbangkan 

pembahasan kerangka konsepsional dan pemetaan kerangka empiris bagaimana kerangka 

konsepsional tersebut dioperasionalkan, dalam rangka menjawab persoalan perekonomian 

ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub temanya sebelumnya, adalah di antaranya 

Al-Ghozali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. 

Dalam konteks persoalan melambungnya harga cabe yang tengah terjadi di 

Indonesia, secara teoritis, Al-Ghozali mengatakan hal itu merupakan bagian dari realitas 

pasar,bergantung dengan kekuatan penawaran dan permintaan.  Namun demikian,  Al-

Ghozali untuk tidak mengambil keuntungan yang tinggi dalam perdagangan barang-barang 

kebutuhan dasar manusia seperti cabe. Ia menyatakan bahwa karena laba merupakan 

“kelebihan”, laba tersebut pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan 

merupakan kebutuhan dasar.   

Selain itu, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan yang wajar akan 

mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, akibat dari rendahnya harga yang terjadi 

secara drastis akan merugikan petani cabe serta mendorong mereka keluar dari pasar. 

Sedangkan akibat dari tingginya harga yang terjadi secara drastis akan merugikan 

konsumen. 

                                                                                                                                                                                   
sub-prime mortgage tidak lenyap. Tindakan ini kemudian memicu terjadinya huru-hara di pasar finansial 

global. Dikutip dari http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis-properti-di-as/ 
169 Muhammad Hambali, “Peran Negara Di Bidang Ekonomi: Prespektif Sistem Kapitalisme, 

Sosialisme Dan Islam”, dikutip dari http://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/, diakses tanggal 2 Maret 

2011 

http://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/
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Berkaitan dengan di atas, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mekanisme harga 

adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual. 

Namun harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetetif yang tidak disertai 

penipuan. Dalam kasus meroketnya harga cabe, apakah benar harga itu merupakan harga 

yang berasal dari kekuatan penawaran dan permintaan, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut. 

Apalagi di Indonesia terkenal dengan adanya para tengkolak yang kerapkali merugikan 

pengusaha kecil, dalam hal ini petani cabe. Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan 

manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah menganjurkan adanya peran negara untuk menentukan 

regulasi harga. Pengawasan harga dari pemerintah hanya sebagai antisipasi distrosi pasar 

yang akan melahirkan ketidakadilan.  

Selain itu, sependapat dengan Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Khaldun pemerintah 

juga bisa mendatangkan cabe impor sehingga menambah ketersediaan cabe, maka akan 

mempengaruhi penurunan harga. Dengan demikian, maka akan tercipta harga yang 

seimbang. (ekuilibrium harga). 

Kementerian Pertanian menyatakan kenaikan harga cabai di beberapa daerah 

Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis menjelang Natal dan akhir tahun. 

Menurut Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, kenaikan biasa terjadi di akhir tahun 

karena curah hujan yang tinggi.170  

Berkaitan dengan di atas, menjadi tanggung jawab pemeritntah untuk mengantisipasi 

menurunnya produksi cabai di beberapa sentra produksi, seperti membantu petani dengan 

membuat tenda naungan yang berfungsi melindungi tanaman cabe dari curah hujan yang 

tinggi. 

 

F. KESIMPULAN 

Sejarah mencatat bahwa banyak ekonom muslim yang memberikan kontribusi 

terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan 

peradaban dunia pada umumnya. Di antaranya adalah Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibnu 

Taimiyah (1263-1328 M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Menurut mereka bahwa 

                                                           
170 Di kutip dari “Harga Cabai Tinggi Karena Faktor Psikologis Akhir Tahun”, TEMPO Interaktif, 20 

Desember 2010    
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mekanisme harga merupakan proses dari adu kekuatan antara penawaran dan permintaan. 

Namun demkian, dalam menjawab persoalan tingginya harga cabai di berbagai daerah 

Indonesia, mereka beranggapan bahwa harga yang terlalu tinggi merupakan sikap dharar 

yang merugikan, terutama bagi konsumen. Sehingga dalam hal ini pemegang kebijakan 

ekonomi, pemerintah untuk pro aktif dalam menyelesaikan persoalanya tingginya harga 

cabai ini, baik menindak pelaku distorsi pasar jika terdapat ketidakadilan, ataupun 

memberikan bantuan, terutama bagi petani jika faktor utama penyebab tingginya harga 

adalah alam, lantaran tinggi intensitas curah hujan.  
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PERKEMBANGAN PASAR SUKUK DOMESTIK : SEBUAH KAJIAN AGENDA 

DAN KEBIJAKAN  

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Berbicara tentang ekonomi dan keuangan Islam, saat ini sudah bukan menjadi 

topik yang asing dan aneh lagi, tetapi justru menjadi topik yang sedang hangat-

hangatnya untuk dibahas, didiskusikan, dipelajari bahkan diteliti. Baru-baru ini, ada 

salah satu perguruan tinggi ternama di Filipina yang berdiri di bawah yayasan Katholik 

secara terbuka menyampaikan keinginan mereka untuk belajar lebih dalam tentang 

ekonomi dan keuangan Islam kepada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, tepatnya di 

Yogyakarta.171 Ini adalah fakta bahwa, dari sisi aksiologis ekonomi dan keuangan Islam 

merupakan ilmu yang universal, bisa diterima oleh golongan apapun sekalipun berbeda 

agama. 

Bahkan dari sisi perkembangannya, dalam dekade ini ekonomi dan keuangan 

Islam sangat mengalami kemajuan yang pesat. Dalam kajian prospek, jika berdasarkan 

prediksi Lembaga Standard & Poor Ratings Services, dikatakan  bahwa pasar potensial 

untuk Islamic finance service bisa mencapai  USD 4 triliun.172 Ini artinya  keuangan 

Islam saat ini hanya mencapai sekitar 10% dari potensi pasar yang ada, jika pasar sukuk 

global hanya mencapai USD 400-an miliar (perkembangan sukuk pada 3H13). Oleh 

karena itu pangsa pasar lembaga keuangan Islam masih memiliki lahan yang luas untuk 

bisa dikembangkan.  

                                                           
171 Pembicaraan ini berlangsung di gedung Fakhrudin A lantai 5 di kampus terpadu UMY (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta). Selain di UMY, juga di Univesitas Islam Indonesia (UII). 
172 Standard & Poor’s (2007), “Chief Drivers behind Islamic Finance’s Global  Expansion”, 

Commentary Repor 
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Salah satu bidang keuangan Islam yang menarik dan terus menarik banyak minat 

dari komunitas bisnis di seluruh dunia adalah pasar sukuk global. Pasar sukuk 

nampaknya terus mengalami peningkatan yang pesat. Prediksi ini didasarkan pada 

banyaknya proyek-proyek infrastruktur besar dari wilayah Teluk dan seluruh dunia 

Muslim yang sedang mencari modal untuk pembangunan. Hal ini juga diproyeksikan 

bahwa dalam dekade berikutnya, akan ada lebih dari Rp 1 triliun peluang investasi di 

proyek-proyek besar di kawasan Teluk173 dan pasar sukuk dianggap memainkan peran 

penting dalam memberdayakan dana tersebut. Di samping itu, ini juga merupakan efek 

dari reaksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi yang positif serta kekhawatiran atas 

kebijakan moneter di AS yang tidak menentu, karena sebagai pasar obligasi terbesar di 

dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas capital market global. Di luar 

dunia Muslim penerbitan sukuk mendapatkan perhatian yang khusus. Setelah 100 juta 

Euro sukuk yang diterbitkan oleh Saxony Anhalt di Jerman, Pemerintah Inggris juga  

mengeluarkan sukuk  dalam upayanya untuk meningkatkan posisi London sebagai pusat 

keuangan Islam.174 

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa sektor capital market menunjukkan tanda-

tanda kemajuan yang siginifikan dan prospek yang cukup menjanjikan, di samping 

sektor perbankan. Sukuk menjadi intrumen Islamic capital market yang diandalkan 

dalam meningkatkan peranan Islamic capital market pada tataran global,175 karena 

potensi pasar sukuk yang luas dan biasanya diterapkan dalam pembiayaan proyek dan 

usaha besar. Posisinya sebagai instrumen yang kuat dan aktif dalam pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas keuangan telah lama diakui. Keberadaan sukuk berpengaruh 

terhadap  pergeseran paradigma baru untuk mendapatkan pembiayaan selain obligasi 

konvensional yang selama ini dikenal.  

                                                           
173 Ibid. 
174 Parker, Mushtak (2007), “UK Government Serious About  sukuk”, Arab News,  Saudi Arabia. 
175 Obiyathulla Ismath Bacha (2002) menjelaskan bahwa Islamic Capital Market dibentuk dan disusun 

berdasarkan lima prinsip operasional utama :  mencegah praktik riba, risiko saham, menghindari spekulasi, 

menyamakan aqd dengan kontrak dan kegiatan dilakukan harus sesuai dengan perspektif syariah. Baca lebih 

mendalam pada artikel Obiyathulla Ismath Bacha (2002), “New issues in Islamic Capital Market 

Development: Risk Management and Islamic Capital Markets” (Seminar The Kuala Lumpur International 

Islamic Capital Market Conference di Suruhanjaya Sekuriti, Kuala Lumpur, 26-27 March 2002). 
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Secara global, dalam dekade ini pasar sukuk telah mengalami pertumbuhan yang luar 

biasa, rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 40%. Walaupun sempat mengalami 

penurunan pada tahun 2010 sebagai akibat dari gejolak pasar global, namun prospek 

jangka panjang pasar sukuk tetap kuat. Sukuk yang diterbitkan secara global naik 55% 

pada kuartal kedua 2012 dari kuartal kedua 2011.176 Sukuk global mencapai USD245.3 

miliar pada akhir 1H13 (kuartal 1 tahun 2013), naik 7% dari USD229.3 miliar pada akhir 

2012. Pasar sekunder sukuk di Malaysia mencapai  USD148.2 miliar, terbesar dan 

menyumbang 60,4% dari total pasar pada akhir 1H13. Hal ini diikuti oleh Arab Saudi 

(USD32 miliar, 13,0%), UAE (USD20.9 miliar, 8,5%) dan Qatar (USD17.8 miliar, 

7,3%). HSBC / Nasdaq SKBI Indeks Yield menunjukkan bahwa hasil sukuk keseluruhan 

telah meningkat tajam dalam 2Q13, dengan peningkatan sebesar 43,0% ke level tertinggi 

dalam 25 bulan terakhir.  

 

Sumber : Zawya 

Kemudian pada 3Q13, penerbitan sukuk tertinggi masih dipegang oleh Negara 

Malaysia, kemudian diikuti Indonesia dan Turkey, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

                                                           
176 Zawya Research: Sukuk Quarterly Bulletin. Diakses tanggal 13 November 2013 dari http:// 

www.zawya.com/ story/Zawya_Research_Sukuk_Quarterly_Bulletin_Q22012-pdf_180712055856 



 

79 
 

 

Top 10 Negara Penerbitan Sukuk (3Q13) 

 

Dari grafik di atas, memang harus diakui bahwa Malaysia masih mendominasi pasar 

sukuk global. Sebesar 58% dari total sukuk global yang beredar pada kuartal ketiga 

tahun 2013 (3Q13) masih dipegang oleh Malaysia.  Namun yang menarik disini adalah 

Indonesia dan Turkey, karena sama-sama mengalami perkembangan penerbitan sukuk 

yang signifikan jika dibanding dengan kuartal pertama 2013 (1H13), bahkan bisa 

menggeser Arab Saudi dan UAE. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah  

ini : 
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 Indonesia, sebagaimana laporan dari Bapepam, penerbitan sukuk menunjukan 

peningkatan dan kemajuan yang luar biasa hingga menempati kedua tertinggi setelah 

Malaysia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di satu sisi, Turkey,  meskipun relatif baru, namun merupakan pendatang yang kuat 

di pasar Sukuk. Pada September 2012, Turki Treasury mengeluarkan 1,5 miliar dolar 

Sukuk yang menarik 1,9 miliar dolar pesanan dari 95 investor di seluruh dunia. 

Penjualan Sukuk sudah mencapai 1 miliar dolar AS per Mei 2013 dan diharapkan jumlah 

itu bertambah mencapai 3 miliar dolar pada akhir tahun ini menurut HSBC Holdings Plc, 

(underwriter terbesar di dunia Sukuk). Tujuan utama Turki adalah untuk mendapatkan 

akses ke salah satu “kawah” para investor terbesar yang kepemilikannya  sebesar 100 

miliar dolar dan untuk menyaingi penerbit Sukuk top di dunia Muslim, Malaysia dalam 

waktu sepuluh tahun ke depan.177  

Berdasarkan deskripsi kemajuan, Malaysia Indonesia dan Turkey dalam konteks 

penerbitan sukuk di atas, tujuan artikel ini mencoba untuk menggali informasi lebih 

banyak mengenai agenda dan kebijakan Negara. 

                                                           
177 Turkey: New Opportunities For Sukuk İn Turkey, di akses pada tanggal 14 November 2013 dari 

http://www.mondaq.com/ 
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B. OVERVIEW PASAR SUKUK 

a. Definisi Sukuk 

Sukuk secara etimologi adalah jamak dari Sakk yang berarti sertifikat atau 

bukti kepemilikan. Secara termonilogi, banyak yang mencoba untuk memberikan 

definisi. Kamil misalnya, mendefinisikan sukuk sebagai kertas yang mewakili 

kewajiban keuangan yang timbul baik dari transaksi perdagangan maupun 

kegiatan komersial lainnya,178 sementara bebarap ekonom muslim umunya 

mendefinisikan sukuk bisa dikatakan mirip dengan kepercayaan sertifikat yang 

merupakan bagian dalam sebuah usaha aset atau bisnis. AAOIFI mendefinisikan 

sukuk sebagai: 

“Certificates of equal value representing undivided shares in ownership of 

tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of 

particular projects or special investment activity”.179  

 

IFSB (the Islamic financial service board) juga memiliki definisi antara 

lain : 

“Certificate that represent the holder's proportionate ownership in an 

undevided part of underlying asset where the holder assumes all right and 

obligation to such asset”.180 

 

Securities Commission Malaysia (SC) mendefinisikan sukuk sebagai 

dokumen atau sertifikat yang menggambarkan nilai dari suatu aset. Sementara itu, 

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai 

berikut : “Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai 

sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi 

(syuyu’/undivided share) atas:181  

1. Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat); 
                                                           

178 Kamil, W. A (2008). Introduction to Sukuk. In R. Rating, Malaysia Sukuk Market Handbook-Your 

Guide to the Malaysian Islamic Capital Market, 21-49. Kuala Lumpur : RAM Rating. 
179 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI),  Investment 

Sukuk (shariah standar 17),  Accounting and Auditing  Organization for Islamic Financial Institutions, 

Manama, (2004). Hlm 298 
180 IFSB (2006). Capital Adequacy Standard for Institution (Other Than Insurance 

Institution)Offering Inly Islamic financial Service. Islamic Financial Service Board, 

http://www.ifsb.org/standard.ifsb2.pdf  
181 BAPEPAM, Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal, di akses tanggal 18 november 2013, dari 

http://www.bapepam.go.id/syariah/pengenalan_produk_syariah.html 



 

82 
 

2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada; 

3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; 

4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ muayyan); dan atau 

5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)” 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, sukuk dapat disimpulkan sebagai surat 

berharga yang disediakan investor dengan kepemilikan underlying asset. 

Perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional adalah sukuk harus memiliki 

underlying transaksi aset berwujud baik dalam kepemilikan atau dalam perjanjian 

sewa. 

Eksistensi underlying aset inilah yang menjadikan investasi sukuk, 

investasi yang relatif aman karena memiliki tingkat resiko yang relatif rendah. 

Dengan demikian, sukuk bisa dikatakan sebagai instrumen yang tepat bagi 

manajemen likuiditas karena sukuk selain memfasilitasi transfer dana dari 

investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk 

merupakan investasi berbasis aset.182 Di samping itu, keunggulan sukuk adalah 

adanya kecenderungan alokasi pendanaan investasi sukuk kepada kegiatan yang 

lebih produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga 

resiko yang terjadi semata-mata disebabkan karena proyek dan bukan karena 

kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil.  

Berdasarkan benefit yang melekat pada sukuk di atas, maka akan terlihat 

wajar ketika sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternatif bagi 

investor muslim, tetapi juga telah menarik minat investor non-muslim. Bagi 

investor muslim, sukuk merupakan penyediaan likuiditas. Dana yang selama ini 

relatif stagnan dan tidak mengalir, dengan adanya sukuk sebagai instrumen 

investasi syariah, sekarang dana tersebut dapat difungsikan sebagaimana 

mestinya, yaitu circular flow. Sedangkan bagi investor konvensional, sukuk 

                                                           
182 Vishwanath, S.R and Azmi, S. 2009.  “An overview of Islamic Sukuk  Bonds”. Journal Of 

Structured  Finance, Winter 2009, Vol. 14, No. 4: hlm 58-67 hlm 58-67 
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merupakan suatu keunggulan diversifikasi investasi,183 setidaknya menjadi 

instrumen yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan benefit yang 

berbeda dari konvensional sesuai dengan kepentingannya.  

 

b.  Sukuk dalam Sejarah Peradaban Islam  

 Selama ini, sukuk dipandang sebagai salah satu instrumen keuangan islam 

kontemporer. Munculnya pandangan ini sangat wajar, karena memang sukuk 

mulai dikenal secara masif oleh masyarakat setelah perkembangan ekonomi dan 

keuangan islam mengalami kemajuan yang begitu pesat akhir-akhir ini. 

Sebenarnya di dalam catatan sejarah peradaban Islam, sukuk sudah ada sejak abad 

ke VII, tepatnya ketika peradaban Islam dijalankan oleh Dinasti Ummayah pada 

masa Khalifah al-Marwan ibn al-Hakam. Sejarah sukuk dalam peradaban Islam 

ini dapat di lacak dalam bukunya Imam Malik “Al-Muwatta” sebagaimana tertera 

di bawah ini : 

 

Yahya narrated to me from Malik, that he had heard that receipts (sukuk) 

were given to people in the time of Marwan ibn al-Hakam for the produce 

of the market at al-Jar. People bought and sold the receipts (sukuk) among 

themselves before they took delivery of the goods. Zayd  bin Thabit and 

one of the Companions of RasululLah (SAW) went to Marwan and said, 

“Marwan! Do you make usury halal (permissible)?” He said: “I seek 

refuge with Allah! What is that?” He said, “These receipts (sukuk) which 

people buy and sell before they take delivery of the goods.” Marwan 

therefore sent a guard to follow them and to take them from people’s hand 

and return to their owners.”184 

 

Tipe sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintahan Dinasti Ummayah dikenal 

dengan nama sukuk al-badai. Pada masa Dinasti Ummayah, mekanisme 

pembayaran gaji tentara dan pegawai dibayar  baik dalam bentuk tunai maupun 

dalam bentuk barang. Pembayaran gaji dengan barang inilah yang disebut dengan 

                                                           
183 Tariq, A.A dan Dar, Humayon. 2007.  “Risks Of Sukuk Structures:  Implications For Resource  

Mobilization”. Thunder Bird  International Business Review.  hlm 203-223 
184 A'isha `Abdarahman at-Tarjumana and Ya`qub Johnson, Translation Of Malik's Muwatta diakses 

dari www.mastarbiya.org/ind  

http://www.mastarbiya.org/ind
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sukuk al-Badai, yang jika diterjemahkan sebagai " kupon komoditas "185. Para 

pemegang sukuk berhak untuk menyajikan sukuk pada tanggal jatuh tempo 

kepada divisi bendahara negara untuk memperoleh hak mereka dalam rangka 

menerima jumlah tetap atas komoditas, biasanya biji-bijian. Akan tetapi, 

beberapa pemegang sukuk ada yang menjual sukuk tersebut kepada orang lain 

dengan tunai sebelum tanggal jatuh tempo. Meskipun validitas perdagangan 

tersebut telah dipertanyakan oleh para sarjana masa itu, tapi setidaknya hal itu 

menunjukkan bahwa konsep sukuk al-Badai sebagai instrumen yang 

diperdagangkan telah ada dan terekam di dalam dunia Islam dengan waktu yang 

tidak sebentar.  

Kata sakk, meskipun mungkin terdengar asing, sebenarnya merupakan asal 

usul kata cek yang di mana-mana diterapkan dalam dunia keuangan modern. 

Secara historis, banyak dari praktek komersial dan kebiasaan dunia Muslim 

bersentuhan dengan Eropa pada abad pertengahan melalui Spanyol dan sakk 

adalah salah satu dari sekian banyak produk aktivitas ekonomi kaum muslim.186 

Namun sayangnya, seperti banyak penemuan lain di dalam peradaban Islam, 

konsep sukuk tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum Muslim. Akan 

tetapi konsep sukuk tersebut justru diadopsi, disempurnakan dan diperluas oleh 

barat  terutama  dalam lingkup penggunaan untuk berbagai kegiatan komersial 

dan keuangan. Hari ini, justru peradaban itu terbalik, dunia keuangan Islam justru 

mengadopsi praktek-praktek keuangan Barat dan menyesuaikan dengan 

persyaratan syariah. 

 

c.  Karakteristik  Sukuk : Prospektus Sekuritas Islam  

Salah satu prinsip syariah dalam penerbitan sukuk adalah prinsip 

keamanan. Prinsip ini menuntut adanya bukti riil bagi pemegang sukuk yaitu 

berupa underlying asset. Dalam satu kasus misalnya, ulama kontemporer telah 

membolehkan investasi dalam bentuk ekuitas atau berupa saham dalam sebuah 

perusahaan, atas dasar keamanan maka pemegang saham harus mendasari 

                                                           
185 Untuk lebih mendalam baca Kamali, Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis 

of Futures and  Options; Islamic Texts Society, UK; 2000. 
186 Schacht, Joseph,1982.  An Introduction To Islamic Law, Oxford :Oxford university Press.  Hlm 78 
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kepemilikan aset. Melalui kepemilikan perusahaan, pemegang saham dianggap 

secara tidak langsung memiliki aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan 

membuat hubungan antara kepemilikan perusahaan dengan kepemilikan aset 

perusahaan, para ulama membolehkan "pembelian dan penjualan efek bukan pada 

model kemitraan.187 Jika perusahaan mendapat keuntungan melalui aktivitas 

perdagangan barang, aset atau jasa maka pemegang saham berhak untuk 

menerima dari keuntungan perusahaan berupa dividen. 

Di sisi lain, obligasi konvensional biasanya “mengistimewakan” pemegang 

obligasi dengan hak kontraktual untuk menerima pembayaran bunga obligasi 

tertentu selama periode obligasi dan jumlah pokok pada saat jatuh tempo. Para 

pemegang obligasi sendiri dianggap sebagai kreditur kepada penerbit obligasi. 

Dalam pandangan syariah, karakeristik konvensional jelas bertentangan dengan 

Islamic value. 

Namun, dalam konteks pengembangannya, tentu saja sukuk dihadapkan 

dengan berbagai macam tantangan. Tantangan utama bagi sukuk sebagai 

instrument syariah adalah bagaimana struktur instrumen syariah yang kompatibel 

tersebut dapat mewujudkan karakteristik kepemilikan instrumen ekuitas dan 

memiliki karakteristik sistem keuangan berdasarkan pendapatan tetap (fixed 

income based) seperti obligasi konvensional. Di samping itu sukuk juga harus 

memiliki “daya tarik” tersendiri agar dapat dinilai secara langsung oleh lembaga 

pemeringkat yang diakui, terdaftar di bursa efek utama, memiliki fondasi hukum 

positif yang kuat dan jelas, yang pada intinya adalah bagaimana caranya agar 

sukuk memiliki standar yang setara dengan standar yang berlaku di pasar obligasi 

konvensional yang selama ini sudah diterapkan. 

Bekaitan dengan itu, untuk menjawab semua tantangan di atas, dalam 

rangka menggali prospek sukuk sebagai instrumen keuangan syariah modern, 

maka sisi keunggulan yang melekat pada sukuk harus dikenali dan dipahami. Dari 

pola sturktur saja, ternyata sukuk memiliki keunggulan yang lebih variatif jika 

                                                           
187 Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes  III,  Islamic Law And Finance Religion Risk, And Return 

Kluwer Law International, Nehterland,hlm  175-176  (1998). 
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dibandingkan dengan obligasi konvensional. Sukuk setidaknya dapat dibagi ke 

dalam beberapa bagian.188 

1. Sukuk dengan pola sale-based, yang meliputi murabahah, BBA, salam, dan 

istisna. 

2. Sukuk dengan pola Lease-based, yang meliputi ijarah, IMBT, ijarah 

mausufah fii zhimmah (ijarah forward). 

3. Sukuk dengan pola partnership-based, seperti mudharabah dan 

musyarakah. 

 

Berdasarkan pembagian sukuk di atas, sukuk tidak hanya terpusat pada pola 

equity-based, tetapi juga bisa menggunakan pola debt-based, yang biasanya 

menggunakan struktur sale-based dan lease-based.  

 Salah satu keunggulannya, dengan sukuk ijarah (lease-based) dan sukuk 

murabahah (sale-based) misalnya, sukuk juga memiliki karakteristik sistem 

keuangan yang berdasarkan pendapatan tetap (fixed income based), namun 

perbedaannya dengan konvensional adalah pada akadnya, jika obligasi 

konvensional berbasis pada pola utang dan bunga, maka sukuk ijarah berbasis 

pada sewa dan biaya sewa, dan sukuk murabahah berbasis pada jual beli dan 

profit margin. Misalnya berdasarkan aset yang disewakan, maka pemegang sukuk 

menghasilkan pendapatan tetap dari beban sewa.  Hal ini membuktikan bahwa 

instrumen syariah dapat dikatakan lebih unggul dengan konvensional, karena 

lebih variatif dan mampu menyeimbangi obligasi konvensional dari sudut 

pontensi keuntungan dengan pola fixed  income. 

Di sisi lain sukuk juga mudah diterima oleh investor konvensional, lembaga 

pemeringkat terkemuka bursa efek. Misalnya penerbitan sukuk yang dikeluarkan 

pemerintahan Malaysia, Islamic development bank dan Negara Qatar semua sudah 

dinilai oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody, Standard & Poors 

atau Fitch. Isu-isu sukuk juga tercatat di bursa terkemuka seperti Bursa Efek 

Luxembourg, Labuan International Financial Exchange dan Bursa Efek 

                                                           
188 Mohd Azmi Omar, et.al, 2011. Fundamentals of Islamic Money and Capital Market, Wiley and 

Sons Singapore. 
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Bahrain.189 Ini menunjukan bahwa sedikit demi sedikit namun pasti sukuk terus 

mengalami kemajuan, baik dari sisi produknya maupun pengakuan secara 

internasional.  

Fakta di atas telah membuktikan bahwa sukuk tidak hanya dinilai dengan 

prinsip syariah saja tetapi juga bisa memenuhi harapan pasar obligasi 

internasional sehingga dengan sendirinya sukuk dengan mudah diterima oleh 

semua pelaku dan investor di pasar obligasi. 

 

 

C. PASAR SUKUK DOMESTIK : SEBUAH PERBANDINGAN 

Sukuk merupakan instrumen syariah yang terus mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun. Perkembangan sukuk banyak didasari oleh berbagai faktor, baik 

faktor yang sifatnya internal maupun eksternal. Akhir-akhir ini Negara-negara Barat, 

baik di belahan Eropa maupun dataran Amerika sedang mengalami guncangan 

ekonomi. Terutama Negara Amerika Serikat sebagai penerbit obligasi terbesar, 

sehingga banyak dari kalangan investor terutama yang berasal dari Negara-negara 

Timur-Tengah  memikir ulang untuk membeli obligasi di kawasan tersebut. 

Sehingga pergeseran dana obligasi ke kawasan tertentu sangat mungkin terjadi, dan 

sukuk merupakan salah satu alternatif intrumen perpindahan dana itu. 

Di sis lain, pemantapan sukuk sebagai instrumen syariah di pasar modal juga 

sangat intensif dilakukan, baik dari inovasi sturkturnya maupun perumusan 

infrastruktur hukum positif yang menaunginya dalam suatu Negara. Di bawah ini 

merupakan kajian di tiga Negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Turkey, khusus 

mengenai agenda dan kebijakan yang diterapkan. Karena selama ini terbukti, dari 

tahun ke tahun, Negara-negara tersebut terus mengalami kemajuan pesat dalam 

penerbitan sukuk dan menyumbang presentase yang cukup besar dalam pasar sukuk 

global.  

 

 

 

                                                           
189 Rafe Haneef,2005. Recent Trends  and  Innovations  in  Islamic Debt  Securities:  Prospects  for 

Islamic Profit and Loss Sharing Securities, Cambridge, Islamic Finance Project, Islamic Legal Studies 

Program, Harvard Law School hlm 6 
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a. Perkembangan Sukuk di Indonesia 

 

Indonesia pertama kali menerbitkan sukuk pada tahun 2002, walaupun masih 

berupa sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT.Indosat,Tbk dengan nilai Rp 175 

milliar dengan menggunakan akad mudharabah. Berdasarkan data sampai dengan 

September 2012, jumlah penerbitan sukuk korporasi telah  mencapai 52 

penerbitan dengan total nilai emisi mencapai Rp.9,39 triliun. Dari 52 penerbitan 

sukuk korporasi tersebut, outstanding sukuk yang masih beredar  saat ini 

mencapai 31 sukuk korporasi dengan total nilai mencapai Rp.6,57 Triliun. Market 

share sukuk  korporasi terhadap obligasi korporasi mencapai 9,66% dari sisi 

jumlah dan 3,81% dari sisi nilai.190 

Agak sedikit terlambat dibanding sukuk korporasi, Sukuk Negara baru terbit 

pada tahun 2008, setelah disahkannya undang-undang no.19 tahun 2008 yang 

mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk yang diterbitkan 

oleh negara secara garis besar terdiri atas sukuk yang diperjualbelikan dalam 

nominal  besar dan sukuk yang diterbitkan dengan nominal kecil (sukuk ritel).  

Jenis sukuk yang paling umum diminati adalah sukuk berdasarkan akad 

Ijarah dan Mudharabah, namun yang paling dominan digunakan baik oleh 

korporat maupun pemerintah adalah akad Ijarah.  

Selanjutnya, berdasarkan  tabel di bawah ini terlihat perkembangan jumlah 

penerbitan sukuk  dari tahun 2002 sampai dengan 2013 yang selalu mengalami 

peningkatan yang pesat meskipun secara umum mengikuti perkembangan jumlah 

penerbitan obligasi konvensional. Namun demikian, sukuk sebagai produk “baru” 

dalam pasar modal, namun di satu sisi telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan 

yang siginifikan sehingga hal ini menjadi modal yang kuat bai sukuk sebagai 

pesaing obligasi konvensional ke depan.  

 

 

 

 

                                                           
190 Tim Kajian Pasar Sekunder Sukuk, Pasar Sekunder Sukuk, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia  Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan  Tahun 2012, hlm 9 
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Sumber : Bapepam, 2013 

 Tren penerbitan sukuk yang selalu meningkat di atas tidak terlepas dari 

penguatan infrastruktur aturan dan hukum yang menaungi penerbitan sukuk di 

Indonesia. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan dirumuskannya 

peraturan-peraturan tentang obligasi syariah, yaitu peraturan nomor IX.A.13 yang 

mengatur tentang penerbitan efek syariah, dan peraturuan nomor IX.A.14 yang 

mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di 

pasar modal, menjadikan sukuk bukan hanya sebatas instrument investasi yang 

islami saja tetapi juga memiliki daya magnet yang kuat terhadap pelaku pasar 

modal bahkan siap menjadi competitor obligasi konvensional. Apalagi 

kecenderungan dan investor global untuk melirik sukuk sebagai instrument sangat 

besar sebagaimana ditunjukan dari perkembangan sukuk global saat ini.  

Di samping itu, persepsi masyarakat Indonesia dalam memilih keputusan 

ekonomi umumnya sudah tidak lagi terpengaruh hanya dengan faktor relijius saja, 

tetapi lebih banyak berdasarkan pada besarnya profit dan kecilnya resiko yang 

dihadapi. Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia cenderung rasional, terutama 

bagi masyarakat yang berpenghasilan mengengah ke atas. Sikap demikian justru 

menjadi peluang bagi pengembangan pasar sukuk di Indonesia. Alasannya, 

pertama, karena sukuk sebetulnya sebagai instrumen investasi yang menjanjikan 
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tingkat keuntungan yang kompetitif. Kedua pasar sukuk hanya diisi dengan 

kalangan investor rasional. 

Berkaitan dengan di atas, selama beberapa dekade ini, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selalu tumbuh positif di saat negara lain mengalami minus pertumbuhan 

akibat krisis keuangan global. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia triwulan 

III-2013 tumbuh 5,62 %.191 Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi faktor 

yang mesti diperhitungkan dalam rangka pengembangan sukuk di Indoensia. 

Karena disinilah sebetulnya yang menjadi daya tarik investor terhadap Indonesia 

yaitu dengan banyaknya proyek infrastruktur dalam negeri yang bisa dibiayai 

melalui skema sukuk.  

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan, perkembangan penerbitan sukuk di Indoensia  secara umum 

dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain faktor eksternal, faktor peraturan, dan 

faktor internal.192 Ditinjau  dari faktor eksternal  terdapat beberapa faktor yang 

memberikan pengaruh besar bagi Emiten sukuk untuk menerbitkan sukuk yaitu 

adanya kelebihan likuiditas pasar, dan cost of fund serta faktor ketersediaan 

informasi mengenai pasar modal syariah dan faktor  benchmark risk free rate  

(SUN/SBSN). 

Ditinjau dari faktor  peraturan, terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh 

bagi Emiten sukuk dalam menerbitkan sukuk dipasar modal yaitu faktor adanya 

ketentuan bahwa aset/kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah, faktor perlakuan perpajakan atas sukuk dan 

faktor kebijakan perusahaan dalam pendanaan (financing). Ditinjau dari faktor 

internal, faktor yang sangat berpengaruh bagi Emiten/PP sukuk dalam 

menerbitkan sukuk dipasar modal yaitu faktor penerbitan sukuk dilakukan ketika 

industri keuangan syariah berkembang pesat. 

 

 

                                                           
191 Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2013, No. 76/11/Th. XVI, 6 

November 2013 
192 Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal.  2009. Studi  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat  

Emiten Dalam Menerbitkan Sukuk Di Pasar  Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia  Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 
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b. Perkembangan Sukuk di Malaysia 

Malaysia merupakan Negara terbesar penerbitan sukuk selama beberapa 

dekade ini. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya pemerintah Malaysia yang 

berkomitmen menjadikan Negara Malaysia sebagai Islamic economics and finance 

hub di dunia. 

Sukuk di Malaysia diawasi oleh  Securities  Commision  (SC) dan Bank 

Negara Malaysia. Securities Commision  (SC) memainkan peran sebagai regulator 

sukuk dengan menerbitkan sukuk market (a guide for issuer and investor). Selain itu, 

SC berfungsi mengawasi perdagangan di pasar sekunder dan melakukan inspeksi 

kepada perbankan yang bertugas sebagai principal dealer bersama dengan  Bank 

Negara Malaysia (BNM). Bank Negara Malaysia juga memainkan peranan  dalam 

mendukung pasar efek utang dan sukuk melalui keterlibatannya pada pembangunan 

infrastruktur, kerangka promosi administrasi fasilitas valuta asing bagi emiten dan 

investor asing di pasar Malaysia.193 

Berdasarkan informasi yang  diperoleh  dari  Bank Negara Malaysia terdapat 

tiga tipe penerbit sukuk yaitu pemerintah (government/GII), BUMN (  Quasi 

Government / Khazanah Benchmark Bond), dan Perusahaan (Corporate Bond/ 

Islamic Private Debt Securities (IPDS)). Selain itu, jenis sukuk yang digunakan 

dalam penerbitan adalah:194  

▪ Debt based (Malaysian GII and Khazanah bonds)  

▪ Asset based (menggunakan SPV)  

▪ Equity based 

 Di lihat dari strukturnya, sukuk di Malaysia tidak berbeda dengan Negara 

penerbit sukuk yang lain, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, bai `Bithaman 

ajil, istisna,195 walaupun ada sedikit perbedaan dari tinjauan syariahnya.196 Secara 

                                                           
193 Tim Kajian Pasar Sekunder Sukuk, Pasar Sekunder Sukuk, ….. hlm 27 
194 Ibid. 
195 Malaysia International Islamic Financial Centre. Diakses tanggal 13 November 2013 dari http:// 

www.mifc.com/ index.php?ch=menu_foc_sukandpg=menu_foc_su k_over 
196 Baca lebih lanjut Khairun Najmi Saripudin et.al, Case Study on Sukuk Musharakah Issued in 

Malaysia, Middle-East Journal of Scientific Research 12 (2): 168-175, 2012 

http://www.mifc.com/
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umum , perkembangan pasar sukuk di Malaysia sebagian besar didominasi oleh 

penerbitan sukuk berbasis ekuitas seperti musyarakah, mudharabah dan juga Ijarah.  

Penerbitan Sukuk telah populer diterapkan oleh pemerintah dan sektor swasta 

dalam menjamin kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan liberalisasi 

keuangan syariah. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor permintaan dari 

investor asing terutama dari  negara-negara timur- tengah yang lebih suka 

menggunakan instrumen sukuk berbasis ekuitas serta insentif pajak yang 

diperlonggar oleh pemerintah dalam penerbitan sukuk.197 Sehingga penerbitan sukuk 

di Malaysia selalu mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di 

bawah ini grafik perkembangan penerbitan sukuk di Malaysia dari 2008-2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak terlepas dari hal di atas, keragaman dalam penerbitan sukuk yang berbasis 

ekuitas atau utang telah menjadi inti utama dalam pengembangan pasar modal Islam 

dengan pangsa pasar sukuk hingga mencapai 60 persen pada rata-rata pasar obligasi 

di Malaysia. Kondisi ini secara tidak langsung telah membuat Malaysia sebagai hub 

yang mampu memberikan peluang investasi yang menguntungkan dan kompetitif 

terhadap investor di dunia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

                                                           
197 Mohd Yahya Mohd Hussin et.al, Development of Sukuk Ijarah in Malaysia, Journal of Islamic 

Economics, Banking and Finance, Vol. 8 No. 2, Apr - Jun 2012, hlm 101 
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Prestasi yang diraiah Malaysia di atas, tentu saja tidak terlepas dari berbagai 

macam faktor, seperti keseriusan Bank Negara Malaysia dan Securities Commission 

dan telah bekerja sama dalam rangka merumuskan cetak biru pengembangan sukuk, 

seperti the 10-year Financial Sector Master Plan, the 10-year Capital Market 

Master Plan and the Islamic securities guidelines. Kemudian, bentuk kongkrit 

komitmen Pemerintah untuk mendorong penerbitan sukuk dengan melonggarkan 

pembayaran pajak pada tahun anggaran 2006.198 

 

 

c. Perkembangan Sukuk di Turkey 

Di tengah derasnya pertumbuhan sektor keuangan Islam global, Turkey juga 

sebagai salah satu Negara yang memiliki populasi muslim tidak sedikit, akhir-akhir 

ini juga menunjukkan kemajuan yang begitu pesat, baik di sektor Perbankan Islam 

maupun di sektor capital market-nya, seperti sukuk. Di lihat dari pertumbuhan 

perbankan Islam, rata-rata mengalami pertumbuhan hingga 28% dan mengunggungli 

perbankan konvensional yang hanya mampu mendongkrak pertumbuhanya mencapai 

18% per tahun.199 Fakta dan data ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan 

Islam sehingga berimplikasi terhadap peningkatan permintaan aset dan jasa 

keuangan Islam.  

Di samping itu, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya dan juga 

mungkin menjadi pendorong pertumbuhan keuangan Islam adalah meningkatkan 

iklim kenyamanan investor global dengan instrumen sukuk dan meningkatnya 

dukungan dari pemerintah negara-negara Muslim, serta adanya standarisasi 

peningkatan struktur sukuk tanpa jaminan. 

Tidak berbeda dengan kasus di Indoensia, di Turkey, penerbitan sukuk 

pertama kali juga dikeluarkan oleh sektor swasta pada bulan oktober 2010, yaitu oleh 

                                                           
198 Bank Negara Malaysia, Malaysia 's achievements in developing the sukuk market, diakses dari 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=252, tanggal 28 November 2012 
199 Daily News, Turkey has big potential to be key sukuk market, diakses dari 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-big-potential-to-be-key-sukuk-market.aspx? pageID=238&nI 

D= 58631& NewsCatID=344, tanggal 29 November 2013 

 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=252
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Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) anak perusahaan dari Kuwait 

Finance House, dengan jumlah sebebsar USD 100 juta. Pada bulan September 2012 

Pemerintah Turki dengan yakin dan mantap baru mengeluarkan sukuk pertamanya 

dengan total pembiayaan $1,5 miliyar dengan struktur sukuk Ijarah, kemudian diikuti 

oleh dua issuer domestik, yaitu Türkiye Finans dan Bank Asya,200 dan Kuveyt Türk 

menerbitkan sukuk kali kedua dengan USD 350 juta dengan struktur sukuk Ijarah.201 

 

Perkembangan sukuk di atas, tentu saja, tidak terlepas dari dukungan 

pemerintah yang telah merumuskan regulasi khusus dan guidance untuk penerbitan 

sukuk. Perubahan peraturan pada tahun 2011 telah menciptakan lingkungan yang 

menguntungkan bagi penerbitan sukuk. Misalnya langkah-langkah yang diambil 

Capital Markets Board (CMB) dalam rangka mengurangi pajak Sukuk Ijarah hingga 

10% dan penjualan dibebaskan dari pajak perusahaan nilai tambah.202 

Undang-undang membebaskan pajak pendapatan atas sukuk dengan jangka 

waktu minimal lima tahun. Namun dengan catatan bahwa jangka pendek masih akan 

dikenakan tarif pajak berkisar antara 3% sampai 10%, menempatkan sukuk yang 

demikian setara dengan obligasi.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :203 

1. Dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, 10% 

                                                           
200 Bircan Akpınar, 2012.  Overview of The Current Regulatory Environment of Islamic Finance, 

Capital Markets Board of Turkey 
201 Ahmet Faruk Aysan, 2012.Turkish Sukuk Market And Recent Developments, Central Bank Of The  

Republic of Turkey, hlm 28 
202 Anonim, Turkish sukuk market looks good for expansion in 2012, diakses dari 

http://www.zawya.com/story/Turkish_sukuk_market_looks_good_for_expansion_in_2012-

ZAWYA20120307053648/ ,  tanggal 29 Nobember 2013 
203 Ahmet Faruk Aysan, 2012.Turkish Sukuk Market And Recent Developments, hlm 36 
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2. Dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, 7% 

3. Dengan jangka waktu antara 3 tahun sampai 5 tahun, 3% 

4. Dengan jangka waktu antara 5 tahun dan lebih, 0% 

 

 

D. KESEIMPULAN 

Dari penjelasan di atas mengenai agenda dan kebijakan pemerintah dalam 

rangka mengembangkan sukuk dapat disimpulkan bahwa penerbitan sukuk dari tiga 

Negara Indonesia, Malaysia dan Turkey dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun 

faktor yang paling dominan, bahkan merupakan faktor yang selalu menjadi penyebab 

meningkatnya penerbitan sukuk di tiga Negara adalah faktor regulasi atau kebijakan, 

terutama mengenai pajak atas sukuk dan adanya infastruktur hukum yang kuat 

sebagai payung praktek sukuk di suatu negara. Maka dapat dikatakan bahwa semakin 

ringan pajak atas penerbitan sukuk maka akan semakin semarak sukuk diterbitkan. 

Kemudian unsur kedua dari faktor regulasi yaitu adanya jaminan keamanan dalam 

implementasinya dari sisi hukum positif yang diberlakukan dalam suatu Negara, 

faktor ini juga sangat penting terutama dalam kasus di Indoensia. Dengan adanya 

kejelasan hukum, maka tidak ada celah sedikit pun kelemahan sukuk jika 

dibandingkan dengan obligasi.  

Agak sedikit berbeda dengan kedua Negara di atas, kemajuan penerbitan 

sukuk Malaysia selain dipengaruhi oleh faktor regulasi, Malaysia nampaknya lebih 

diuntungkan dengan perpsepsi masyarakat global bahwa Malaysia sudah menjadi 

Islamic economic and finance hub di dunia, sehingga Malaysia dipandang lebih 

mantang dan lebih berpengalaman di sektor ini. Inilah faktor yang barangkali 

dipertimbangkan juga oleh para investor global, sehingga Malaysia menjadi tujuan 

yang dianggap tepat untuk melakukan investasi yang berdasarkan prinsip syariah.  
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EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH KONTEMPORER: FASE 

PERTUMBUHAN DAN DINAMIKA PRODUK  

 

A.  Sejarah Ekonomi dan Perbankan Syariah  

1. Sekelumit Perkembangan Awal Ekonomi Islam Kontemporer 

Dalam catatan sejarah, selama abad 18 hingga paruh pertama abad ke 20 hampir 

semua Negara Islam dijajah oleh negara-negara Eropa. Imprealisme Negara-negara Barat 

menjadi satu-satunya pengatur dan pengendali  pola aktivitas ekonomi dan sistem keuangan 

bahkan menjadi pelaku eksploitasi keuntungan dari berbagai kekayaan sumber daya alam 

Negara-negara Islam untuk kepentingan dan kemakmuran Negara mereka sendiri. Setelah 

beberapa abad lamanya, baru pada paruh pertama abad ke-20, akhirnya muncul kesadaran 

nasional dan gerakan perubahan serta dorongan untuk kembali mengambil alih tampuk 

pemerintahan seiring dengan hidupnya spirit internalisasi nilai-nilai, tradisi, dan budaya 

lokal. 

Indonesia adalah Negara yang berpenduduk Muslim pertama yang bebas dari 

imprealisme Barat  dan merdeka dari kendali dan aturan hukum Belanda pada tahun 1945, 

yang kemudian diikuti oleh Negara-negara Muslim lainnya, hingga pada tahun 1963, Negara 

Aljazair, sebagai Negara Muslim terakhir juga telah memproklamirkan negaranya sebagai 

Negara yang berdaulat dan merdeka dari jajahan imprealisme Negara Barat.  Disinilah spirit 

dan dorongan tentang pengelolaan ekonomi masing-masing Negara mulai terlihat. Dalam 

rangka untuk mengakomodir kepentingan rakyatnya yang mayoritas beragama Islam, maka  

muncullah gerakan yang berbasis tradisi dan keagamaan, salah satunya adalah gerakan 

menggairahkan ekonomi keuangan Islam. Pembentukan ekonomi dan keuangan Islam 

adalah puncak reaksi terhadap penetrasi Barat di dunia Islam. Karena telah sekian lama 

negara-negara Barat telah masuk mengatur perekonomian Negara-negara muslim dengan 
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mendirikan bank berbasis sistem Barat dalam rangka mendukung kegiatan komersial 

mereka. Sebagai contoh, Inggris mendirikan Imperial Ottoman Bank (1856) di wilayah 

dinasti Ottoman dan Imperial Bank of Persia (1889) di wilayah dinasti Qajar.204 

Semangat ini muncul dari landasan normatif agama Islam yaitu al-Qur’an dan al-

Hadist. Di dalam al-Qur’an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang dengan tegas praktek 

riba dalam aktivitas perekonomian. Di antaranya surah ar-Rum ayat 39, surah al-Imran ayat 

130, surah an-Nisa ayat 160, dan al-Baqarah ayat 275-279. Secara substantif, ayat tersebut 

sangat kontra-produktif dengan praktek perbankan konvensional yang menggunakan -

interest-based system. Inilah yang menjadi pedoman intelektual muslim dalam memerangi 

praktek bunga yang ada di perbankan Barat. Pengaruh pemikiran intelektual muslim pada 

waktu itu sangat signifikan dalam merubah pola aktivitas ekonomi masyarakat muslim. 

Sebagai contoh, sejak tahun 1899 beberapa bank di Sudan menyediakan layanan khusus 

yang menyediakan post office savings yang tidak tercampur dengan bunga.205 Contoh lain 

adalah tulisan Muhammad Rasyid Ridha dalam Al- Majalah Manar yang menyatakan bahwa 

pemerintah Mesir menyediakan pos tabungan tanpa bunga yang disebut  dengan Sunduq al-

Tawfir, akibatnya lebih dari tiga ribu deposan langsung beralih dari sistem bunga.206 

Walaupun demikian, pada masa ini juga terjadi perdebatan di kalangan intelektual 

muslim itu sendiri. Terdapat dua pandangan dalam menafsirkan bunga bank sebagai riba. 

Pandangan pertama beranggapan bahwa riba adalah usurious rate of interest, namun tetap 

membolehkan normal rate of interest, karena diasumsikan sebagai biaya administrasi (fee 

charge). Intelektual muslim ini percaya bahwa suku bunga normal dapat berfungsi sebagai 

pelumas kegiatan ekonomi, dan menurut mereka bahwa bunga memiliki fungsi dalam 

meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi.  

Pandangan ini diwakili oleh oleh Muhammad Abduh yang mengulas secara detail 

tentang konsep riba jahiliyah. Menurutnya riba jahiliyah (bayar tambahan karena melebihi 

                                                           
204 Nagaoka Shinsuke, Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, 

Transformation, and New Horizons, Asian and African Area Studies, 11 (2): 114-136, 2012, hal 3 
205. M. Henry dan R. Wilson eds., The Politics of Islamic Finance. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, pp. 155-167.  
206 Mallat, C. 1988. Islamic Law and Finance. London; Boston: Graham & Trotman, pp. 69-88 
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batas waktu tempo) inilah yang tidak diperbolehkan, dan praktek ini pernah terjadi di 

wilayah Hijaz selama era Nabi.207  

Ulama lain menafsirkan bahwa baik usurious rate of interest maupun rate of interest 

tetap riba, sehingga mereka menganggap setiap transaksi yang melibatkan bunga maka tidak 

diperbolehkan dalam pandangan Islam . Ulama yang menganggap semuanya adalah riba 

yaitu Abul A'ala Mawdudi yang menjadi pelopor gerakan kebangkitan Islam di Asia 

Selatan.208 Dia orang yang pertama berbicara mengenai hubungan antara riba dan bunga 

pada tahun 1941 didalam bukunya yang berjudul “The Economic Problem of Man and Its 

Islamic Solution”, ditulis dengan bahasa Urdu. Di dalam bukunya, tema sentral yang 

diangkat bukan hanya berkisar tentang teori bunga, tetapi banyak memuat sindiran dan 

kritikan terhadap lembaga keuangan konvesional yang menjadi salah satu penyebab 

melebarnya kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang  miskin. Sehingga solusi 

yang paling tepat menurut dia adalah kembali kepada Islam, karena Islam mempunyai 

konsep zakat (rukun Islam keempat), yang diyakini mampu mengatasi persoalan perennial 

ini, yaitu  kemiskinan.209 

Pada tahun 1940-an, selain Mawdudi, terdapat beberapa pelopor ekonom Islam dan 

sistem keuangan Islam,  yaitu Anwar Iqbal Qureshi menyatakan dalam bukunya “Islam and 

the Theory of Interest”  bahwa Islam melarang bunga dan hanya membolehkan keuntungan 

dan kemitraan (partnership) . Menurut Qureshi, jika bank-bank menjadikan industri sebagai 

mitranya dalam menjalankan kesepakatan untuk berbagi kerugian dan keuntungan, maka 

tidak terdapat masalah di dalam operasional bank.210 Pernyataannya menyiratkan bahwa 

pelaksanaan instrumen keuangan berbasis kemitraan, yang saat ini kita sebut mudharabah 

dan musyarakah, paling cocok untuk sistem keuangan Islam. Dalam masa yang relatif sama, 

Mahmud Ahmad juga pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul “Economics of 

                                                           
207 Nagaoka Shinsuke, Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, 

Transformation, and New Horizons, Asian and African Area Studies, hal 5 
208 Abu A"la Maududi (1903-1979) membangun gerakan re-Islamisasi di Pakistan yang bertujuan 

untuk memobilisasi masyarakat kembali ke nilai-nilai dan cita-cita Islam. Untuk membantu mencapai tujuan 

ini, Maududi mendirikan Jama’at Islami  pada tahun 1941, hampir mirip dengan Ikhwanul Muslimin yang ada 

di Mesir.  Jama'at Islami di Pakistan memiliki tujuan jangka panjang untuka mendirikan negara Islam  yang 

disebut dengan "Theo-demokrasi". Untuk Mendalam Baca Ahmed A.F. El-Ashker Dan Rodney Wilson, 2006. 

Islamic Economics A Short History, Koninklijke Brill Nv, Leiden, The Netherlands. Hal 343 
209 Ibid. hal 6 
210 Ibid. 
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Islam: A Comparative Study” (1947), menegaskan bahwa pola kemitraan antara bank dan  

industri dengan konsep  berbagi  keuntungan  dan kerugian.211 

Inilah semangat awal pembentukan “kembali” body of knowledge ekonomi Islam 

kontemporer pada awal-awal abad ke 19 yang saat ini telah dipelajari di berbagai universitas 

di seluruh dunia.  Walaupun pemikiran keuangan dan ekonomi Islam kontemporer sekarang 

dikembangkan secara gradual oleh para praktisi dan akademisi pada periode setelah mereka, 

akan tetapi ulama di atas tetap dianggap sebagai kaum perintis sistem keuangan dan 

ekonomi Islam kontemporer.  

Di antara generasi berikutnya yang memainkan peran penting dalam 

mengembangkan teori profit and loss sharing dan menjadikannya lebih applicable adalah 

Muhammad Uzair dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.212 Pada tahun 1951, Uzair menulis 

sebuah makalah berjudul "Interest free Banking?” Di dalam paper ini  Uzair memaparkan 

ide praktis mudharabah, yang kemudian dikenal sebagai "two-tier mudharabah”.213 

Originilitas idenya adalah dengan menggunakan dua transaksi mudharabah dalam satu 

skema. Deposan  sebagai rabb al-mal dan bank  sebagai mudharib dalam melakukan 

transaksi akad melakukan mudharabah pada langkah pertama, sementara bank  menjadi rabb 

al-mal dan peminjam menjadi mudharib dalam langkah yang kedua. Dengan kata lain, 

perbankan memiliki tiga pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pengusaha, bankir, dan 

deposan. Pihak-pihak ini dapat berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah diatur 

sebelumnya. Rasio ini dapat diatur oleh pasar atau bank sentral dan dapat digunakan oleh 

kedua sebagai instrumen alternatif pengendalian kredit.  Pada tahun 1969, Siddiqi 

menerbitkan sebuah buku dalam bahasa Urdu yang kemudian diterbitkan dalam bahasa 

Inggris, yang berjudul “Banking  without Interest”.214 Dia tidak hanya menguraikan teori 

two-tier mudharabah, tetapi juga memperluas penerapannya pada hubungan antara bank 

komersial dan bank sentral, sehingga kontribusinya adalah untuk menunjukkan gambaran 

yang komprehensif tentang sistem keuangan Islam berbasis mudharabah.  

                                                           
211 Ibid. 
212 Zamir Iqbal dan Abbas Mirokhar, 2011.  An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice, 

Second Edition, Singapore : Jhon Wiley & sons (Asia) Pte Ltd. Hal 8-15 
213 Mohammad Uzair 1978. Interest Free Banking,  Karachi, Royal Book Company,  hal 222  
214 Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1983. Banking Without Interest. The Islamic Foundation, 

Leicester, U.K. hal. 192 
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Sebagaimana penjelasan di atas, perkembangan keuangan Islam mulai berkembang 

pada awal tahun 1940-an, baik yang ditulis dalam bahasa Urdu, bahasa Arab, maupun dalam 

bahasa Inggris. Walaupun fokus kajiannya terletak bukan pada perbankan dan keuangan 

dalam arti sempit tapi sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.215  

Untuk memudahkan pemahaman sejarah ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, 

Islahi mencoba untuk membagi generasi ilmuan ekonom muslim menjadi dua generasi, yaitu 

generasi awal dan generasi kedua216. Menurut catatan Islahi, generasi awal adalah ekonom 

muslim yang telah meletakan fondasi dan dasar pengembangan teori ekonomi dan keuangan 

Islam kontemporer sekitar tahun 1950 hingga tahun 1975.217 Para sarjana dari generasi 

pertama telah mengabdikan diri untuk mengembangkan body of knowledge ekonomi Islam 

tanpa dukungan kelembagaan. Pada generasi pertama ini, fokus kajiannya masih berkutat 

pada isu-isu pemikiran dan kritik atas sistem ekonomi konvensional seperti perlawanan 

terhadap paradigma ekonomi yang dibangun oleh kapitalisme dan sosialisme, sifat dari 

sistem ekonomi Islam, proverty right, peran ekonomi negara dan keuangan publik, uang dan 

perbankan, partnership dan equity finance, produksi dan konsumsi, serta hubungan 

ketenagakerjaan. Mannan misalnya, sebagai salah satu dari dari generasi pertama sangat 

menantang  paradigma ortodoks Neo – klasik.218 Apalagi situasi ini didukung dengan 

terjadinya transformasi besar masyarakat Muslim yang telah meraih kemerdekaan dari 

kolonial imprealisme. 

Literatur yang muncul pada periode ini telah mengilhami dan memberikan ide 

alternatif untuk mendirikan perbankan syariah dan lembaga keuangan islam pada umumnya. 

Seperti  pembentukan Tabungan Haji di Malaysia (1962), Mit Ghamr Saving Bank di Mesir 

                                                           
215 Nejatullah As-Siddiqi, 2001, Recent History Of Islamic Banking And Finance, (Anderson  

Graduate School of Management, University of California, Los  Angeles) 
216 Abdul Azim Islahi, First vs. second generation Islamic economists:   Deviations and differences in 

thoughts, makalah dipresentasikan pada the 9th International Conference on  Islamic Economics and Finance. 
217 Sebelum tahun 1950, sudah banyak juga ilmuan muslim yang menyinggung tentang konsep 

ekonomi islam. Bahkan beberapa pakar mengatakan, mereka adalah generasi perimstis ekonom Islam.  

Menonjol di antara mereka adalah:  Abul-Ala Mawdudi, Muhammad Hamidullah, Hifzur-Rahman Seoharawi, 

Anwar  Iqbal Qureshi, Muhammad Yusufuddin, Manazir Ahsan Guilani, dan Shaikh Mahmud  Ahmad dari 

benua. Dari dunia Arab bisa dimasukkan ke dalam kategori ini Zaki  Salih, Muhammad Ali Nash'at, Ahmad 

Muhammad Ridwan, Muhammad Abu  Zaharah, Ali Fahmi Taman, Muhammad Abdullah al-Arabi, 

Muhammad al-Ghazali,  Sayyid Qutb, dan sebagainya 
218 Mannan, M. A, (1970),  Islamic Economics: Theory and Practice”, Lahore: Sh. Muhammad  

Ashraf. 
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(1963), Nasser Social Bank (1971), dan The Phillipine Amanah Bank (1971), dan Islamic 

Development Bank (1973), Dubai Islamic Bank (1975) Kuwait Finance House di Kuwait. 

Puncak dari periode ini adalah terselenggaranya acara Konferensi Internasional 

Pertama tentang Ekonomi Islam di King Abdul Aziz University pada tahun 1976.  

Konferensi ini menyediakan forum bagi para ekonom Muslim dan sarjana syariah untuk 

membahas bersama-sama beberapa isu utama dan tema di bidang ekonomi, terutama konsep 

Islamisasi ekonomi  dan konsep dasar ekonomi islam.   Ini adalah momentum yang sangat 

berharga dalam rangka mengembangkan konsep ekonomi Islam secara komprenhensif.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konferensi ini merupakan tonggak dalam sejarah 

ekonomi Islam dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam menjadi sebuah disiplin ilmu 

yang independen.219 

Adapun generasi kedua tercatat setelah konferensi internasional pertama 

diselenggarakan. Setelah konferensi ini, tepatnya pada masa generasi kedua, perkembangan 

ekonom Islam menjadi sangat aktif, hal ini terlihat dengan maraknya pembentukan lembaga 

profesional ekonomi Islam. Tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1977, King Abdul Aziz 

University di Jeddah, Arab Saudi, mendirikan Islamic Economics Research Centre (IERC). 

Pembentukan IERC merupakan rekomendasi ketiga dari Konferensi Internasional 

Pertama.220 Selain IERC, Islamic Development Bank yang berkantor pusat di Jeddah, Arab 

Saudi, juga telah mendirikan sebuah organisasi yang berafiliasi untuk ekonomi Islam 

bernama Islamic Research and Training Institute (IRTI) pada tahun  1981. Pada tahun 1984, 

juga telah didirikan organisasi ekonomi Islam yang bernama International Association for 

Islamic Economics (IAIE).  

Pada masa ini, pengembangan ekonomi dan keuangan Islam banyak berfokus pada 

pendidikan dan penelitian. Konferensi Internasional pertama tentang Ekonomi Islam di King 

Abdul Aziz University, merekomendasikan untuk mendirikan prodi ekonomi dan keuangan 

Islam di berbagai universitas untuk mewujudkan pengajaran Ilmu ekonomi dan keuangan 

Islam.  

Di samping pendidikan, pada periode ini penelitian-penelitian mulai dikembangkan 

berkaitan dengan  isu ekonomi dan keuangan Islam, baik yang bersifat historis, normatif 

                                                           
219 Ahmad, K. ed. 1980. Studies in Islamic Economics. Leicester: Islamic Foundation 
220 Ibid., hal 353 
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ataupun yang menyinggung persoalan fenomena ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam 

rangka memberikan fasilitas, banyak lembaga berkepentingan yang memberikan beasiswa 

penuh bagi mahasiswa, kemudian diterbitkan pula berbagai jurnal yang bertaraf regional 

bahkan internasional untuk menampung hasil penelitian agar segera dapat disosialisasikan 

kepada masyarakat. 

International Centre for Research in Islamic Economics adalah lembaga penelitian 

pertama yang didirikan di King Abdulaziz University, Jeddah. Pada tahun 1983, terbit 

sebuah jurnal pertama di bidang ekonomi Islam, "Journal of Research in Islamic economics, 

namun sejak tahun 1989, jurnal ini diubah namannya menjadi Journal of King Abdulaziz 

University - Islamic Economics. Lembaga penelitian lain juga didirikan di Jeddah oleh 

Islamic Development Bank (IDB) yang disebut Islamic Research and Training Institute 

(IRTI). Lembaga  ini didirikan pada 1401 tahun H/1981 dan mulai beroperasi pada tahun 

1403/1983.221 Pada tahun 1988, IDB mendapatkan penghargaan internasional di bidang 

ekonomi Islam dan perbankan. Pada tahun 1993  IRTI juga telah menerbitkan jurnal, " 

Islamic Economic Studies”. 

Pada generasi kedua ini, Ekonomi dan keuangan Islam benar-benar mendapat 

momentum setelah terselenggaranya konferensi pertama. Ini menyebabkan penelitian 

semakin meningkat secara  intensif dan ekstensif pada berbagai aspek disiplin, baik yang 

menyangkut pengembangan kurikulum ekonomi Islam, pusat penelitian dan departemen 

studi,  pembentukan relasi bank-bank Islam dan lembaga keuangan yang telah didirikan di 

beberapa tempat maupun menyangkut  isu pengembangan jurnal ekonomi Islam itu sendiri.  

Di banding dengan generasi pertama, pada masa generasi kedua, penyelenggaraan 

konferensi, seminar dan forum diskusi lebih digalakkan. Sehingga melalui kegiatan ini, 

perbankan dan keuangan Islam semakin banyak dijadikan sebagai tema sentral yang hangat 

untuk diperbincangkan.  Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya diselenggarakan di 

Negara-negara Islam saja, tetapi di Negara-negara Barat yang nota bene-nya umat muslim 

tergolong minoritas.  

 

 

                                                           
221 Islahi, hlm 5 
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2. Perkembangan Bank Islam dari Masa ke Masa 

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa lembaga keungan Islam berdiri secara 

formal sejak berdirinya Tabungan Haji di Malaysia pada 1962. Kemudian diikuti dengan 

perndirian Mit Ghamr Saving Bank di Mesir pada tahun 1963.  Pada tahap awal berdirinya, 

operasional lembaga keuangan Islam cenderung masing berfokus pada pembangunan sistem 

dan produk, yaitu dengan menghapus sistem bunga (interest-based system) dan 

menggantikannya dengan interest free-based system, yaitu dengan sistem mudharabah.  

Di Malaysia, Tabungan Haji didirikan pada tahun 1962 sebagai wujud kepedulian 

pemerintah Malaysia atas kesejahteraan masyarakat Muslim. Konsep dasar dibangunnya 

Tabungan Haji ini adalah untuk memungkinkan umat Islam menabung dana haji tanpa takut 

uangnya tercampur dengan praktek riba.  Tabungan Haji memiliki strategi dua arah, yaitu 

bertujuan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial-ekonomi kaum muslimin  sementara 

pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk berinvestasi serta berpartisipasi dalam 

pembangunan ekonomi nasional.222 Pada awalnya Tabung Haji hanya berfungsi sebagai The 

Muslim Pilgrims Savings Corporation untuk membantu calon jamaah haji untuk menyimpan 

dana haji yang akan digunakan, namun secara bertahap berkembang menjadi lembaga 

keuangan non-bank, keberhasilan memberikan semangat dan motivasi tersendiri untuk 

mendirikan bank Islam penuh di Malaysia, sehingga pada tahun 1983, terbentuklah  Bank 

Islam Berhad (BIMB). 

Mit Ghamr Saving Bank di Mesir dibentuk pada tahun 1963 dan merupakan institusi 

bank islam pertama yang beroperasi secara islami dan menawarkan produk-produk 

perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, serta meninggalkan interest based system. 

Walaupun pada awal perkembangannya masih tersendat-sendat dan tidak menunjukkan 

perkembangan yang luar biasa hingga peristiwa oil boom  pada tahun 1970-an.  

Namun pembangunan institusi keuangan Islam pada saat itu sangat perlu mendapat 

apresiasi, karena aturan bisnis dan aktivitas ekonomi, terutama  pengelolaan minyak 

dikontrol oleh mayoritas pengusaha Timur Tengah, dan ini menjadi momentum tersendiri 

bagi institusi keuangan Islam untuk menjadi agen pembangunan di kawasan ini. Dengan 

                                                           
222 Mohd Shuhaimi Bin Haji Ishak, Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable  

Economic Development, 2011 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences  

IPEDR vol.17 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore, hal 236-237 
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adanya bank Islam di kawasan ini, banyak  sekali kontrak-kontrak investasi yang dijalankan 

sesuai dengan syariah. Peristiwa oil boom secara langsung dan tidak langsung menjadi 

lokomotif penguatan basis-basis perbankan Islam di kawasan Timur tengah pada saat itu.223 

Namun pada tahun 1976, Mit Ghamr Bank ditutup dan operasionalnya  diambil alih oleh 

Natioanl Bank of Egypt.224 

Pengaruh positif yang terlihat dari peristiwa oil boom  adalah pembentukan Islamic 

Development Bank (IDB) di 1973 dibawah naungan Organization of the Islamic Conference 

(OIC).  Adapun tujuan IDB  adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan 

sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat Muslim secara individu dan bersama-

sama yang berdasarkan prinsip syariah. IDB berfungsi untuk dalam penyertaan modal dan 

memberikan pinjaman kepada proyek-proyek produktif dan perusahaan serta memberikan 

bantuan keuangan (financial aid) kepada negara-negara anggota untuk pembangunan 

ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB mengalokasikan dana khusus untuk membantu 

masyarakat Muslim yang berada di negara-negara non-anggota.225 

Modal saham awalnya berjumlah dua miliar dolar yang diberikan oleh negara-negara 

anggota, seperti dari  Arab Saudi, Kuwait, Libya, Uni Emirat Arab dan Iran. Ini mulai 

beroperasi  pada tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Pembentukan IDB 

ini menjadi sebuah magnet tersendiri untuk perkembangan gerakan Perbankan islam pada 

umumnya, yang diikuti kemudian oleh kedua institusi Islam swasta dan pemerintah, 

misalnya, Dubai Islamic Bank didirikan pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank, Mesir 

didirikan pada tahun 1977 dan Bahrain Islamic Bank didirikan pada tahun 1979.226 

                                                           
223 Fuaad A. Qureshi dan Mathew M. Millett, An Introduction to Islamic Finance, Harvard Bussines 

School, N9-200-002 Rev Oktober 27, 1999. Hal 3-4 
224 Operasiaonal Mit Ghamr Saving Bank  masih berjalan dengan “sembunyi-sembunyi”, karena takut 

dicap sebagai 'fundamentalisme Islam' yang akan menjadi kutukan bagi pemerintahan Mesir. Paham 

Antagonisme politik terhadap bank Islam juga terjadi di tempat lain di dunia Muslim, seperti Irak, Oman, 

Suriah, dan bahkan Arab Saudi. 

225 Modal dasar IDB  meningkat dari 2 miliar ID (Islamic dinar) pada tahun 1975, menjadi 6 miliar ID 

pada tahun 1992, dan 15  milyar ID pada tahun 2001. Kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi, dan 

selama beberapa tahun setelah itu, berdirinya, cabang-cabang untuk menyertakan kantor regional  di Rabat 

(Maroko), Kula Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazkhastan), dan lapangan perwakilan di sebelas negara anggota 

lain dalam  Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Yang cukup menarik, untuk memfasilitasi 

komunikasi, IDB memiliki tiga bahasa resmi: Arab, Inggris dan Perancis. 

 
226 Saidat.A.Otiti, Evolution of Islamic Banking & Finance, diakses dari http://www.mpac-

ng.org/article/archive/636-evolution-of-islamic-banking-a-finance.html 

http://www.mpac-ng.org/archived-article/636-evolution-of-islamic-banking-a-finance.html
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Selama tahun 1980-an perbankan dan keuangan Islam semakin diterima secara  luas 

dan menyita perhatian akademik dan profesional. Sejumlah negara Muslim mulai 

mempertimbangkan pelaksanaan gagasan secara komprehensif. Beberapa universitas mulai 

mengajarkan studi ekonomi dan keuangan Islam dan  mendorong ratusan penelitian yang 

dihasilkan, diantaranya berupa disertasi PhD, dari berbagai universitas-universitas, baik 

yang di Eropa maupun di Amerika. Sejumlah seminar dan konferensi menarik perhatian di 

berbagai Negara seperti Kuala Lumpur, Dhaka, Islamabad, Bahrain, Jeddah, Kairo, 

Khartoum, Sokoto (Nigeria), Tunis, Jenewa, London dan New York.227 

Dengan didukung dari berbagai macam elemen masyarakat, terutama dari kalangan 

akademisi, perkembangan lembaga keuangan Islam secara kuantitatif sangat pesat. Pada 

tahun 1980-an, Negara-negara muslim mulai menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh 

dan penuh sebagai sebuah sistem moneter Negara, seperti yang dilakukan oleh Negara Iran, 

Sudan dan Pakistan.  Negara Iran pada  Maret 1984,228 Sudan pada bulan Juli 1984 dan 

Pakistan transisi secara bertahap dari tahun 1977.229  

Pakistan memulai program Islamisasi bank setelah dipegang oleh Zia-ul Haq pada 

tahun 1979, diawali dengan islamisasi bank-bank BUMN di tahun yang sama, dan bank 

komersial pada tahun 1981 dan berakhir pada tahun 1985 hingga 1987. Selaian itu, Negara 

Republik Islam Iran mulai menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh setelah tejadi 

peristiwa revolusi Iran pada tahun 1979. Sedangkan Sudan melakukan program Islamisasi 

ketika dibawah rezim Jaafar Numeiri pada 1970. Walaupun demikian, di balik “sukses”nya 

islamisasi di Negara tersebut, tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Dalam kasus  di 

Pakistan misalnya, kebijakan Islamisasi ekonomi telah dihapus setelah kematian secara 

                                                           
227 Nejatullah As-Siddiqi, 2001, Recent History Of Islamic Banking And Finance, (Anderson  

Graduate School of Management, University of California, Los  Angeles), hlm 3 
228 Iran mengeluarkan undang-undang perbankan bebas riba pada tahun 1983. Semua bank 

dinasionalisasi berdasarkan hukum Islam, seperti deposan bisa mendapatkan  'hadiah' pada akuntabungan 

mereka asalkan  tidak dilakukan di muka. Pembiayaan  bank Islam Iran, baik di sektor perdagangan domestik 

dan luar negeri berbasis pada akad murabahah. Tapi akad mudharabah dan musyarakah juga  memainkan peran 

penting dalam pembiayaan, khusus di sektor pertanian dan industri. Pinjaman bebas bungan dan gratis tersedia 

bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan seperti perumahan, dan lain-lain. 
229 Proses Islamisasi perbankan di Pakistan dikeluarkan langsung  oleh pemerintah Federal dan 

sejumlah surat edaran yang dikeluarkan oleh State Bank of Pakistan. Dalam operasionalnya, meskipun bagi 

hasil menggantikan bunga sebagai dasar deposito berjangka dan tabungan, harga aktual yang dibayarkan, 

ternyata tidak begitu diminati masyarakat. Namun murabahah yang justru menjadi dasar utama dana bank 

untuk bisnis. Beberapa produk keuangan berdasarkan profit and loss-sharing  namun perannya di pasar adalah 

minimal, karena sistem keuangan pemerintah masih bercorak konvensional, sebab dibebani dengan utang luar 

negeri dan domestik yang berbasis pada bunga. 
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mendadak  Zia ul Haq - pada tahun 1988. kemudian Pada tahun 1991, meskipun Pengadilan 

Federal Syariah menetapkan bahwa  suku bunga di dalam operasi perbankan tidak sesuai 

dengan ajaran Islam karena termasuk dalam konsep riba. Namun faktanya operasional 

perbankan berbasis bunga masih eksis di awal 1990-an, dan ini menyiratkan bahwa 

Islamisasi ekonomi  telah kehilangan substansi pada saat itu . 

Berkaitan dengan fakta di atas, Al-Omar dan Abdel-Haq menjelaskan bahwa salah 

satu kesulitan dalam Islamisasi ekonomi adalah ketidakmampuan untuk menerapkan 

instrumen keuangan Islam ke beberapa area penting keuangan, seperti public dan external 

debt dan kebijakan moneter.230 Sejumlah kekurangan dan keprihatinan tentang praktik 

keuangan Islam di Pakistan: (1) penyimpangan dari desain awal Islamisasi, (2) kurangnya 

pelatihan Islam yang tepat bagi para bankir, (3) kekhawatiran publik dan keraguan tentang 

Islamisasi, dan (4) langkah-langkah belum memadai oleh pemerintah.231 

Pada dekade 80-an juga, perkembangan keuangan Islam tidak hanya terbatas pada 

sektor perbankan saja, tetapi juga sudah mulai masuk pada tataran perusahaan, seperti pada 

tahun 1981, didirikan perusahaan  Dar al-maal al-Islam dan pada 1982 didirikan perusahaan 

Al-Baraka. Dar al-maal al-Islam didirikan di Bahama, yang berkantor pusat di Jenewa dan 

mengoperasikan 10 bank syariah, 7 perusahaan investasi Islami, 7 perusahaan perdagangan 

dan 3 Takaful (asuransi syariah) perusahaan di 15 negara di seluruh dunia.  Sementara 

perusahaan Al-Baraka didirikan di Arab Saudi pada tahun 1982 dan saat ini memiliki 

kegiatan  yang berkaitan dengan praktek ekonomi Islam di 43 negara. Perusahaan ini telah 

memiliki lebih dari 2000 perusahaan termasuk 15 bank syariah dan beberapa perusahaan 

asuransi syariah.232 

Ekspansi perbankan syariah pada dasarnya mengambil dua bentuk:  

1. Restrukturisasi sistem keuangan negara  secara keselurahan agar sesuai dengan 

ajaran Islam seperti kasus  di Negara Iran, Sudan dan Pakistan.  

                                                           
230 Al-Omar, F. and M. Abdel-Haq. 1996.  Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges. 

Karachi: Oxford  University Press and London and Atlantic Highlands: Zed Books. Hal 101-102 
231 Nagaoka Shinsuke, Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, 

Transformation, and New Horizons, Asian and African Area Studies, 11 (2): 114-136, 2012, hal 14 

 
232  Saidat.A.Otiti, Evolution of Islamic Banking & Finance, diakses dari http://www.mpac-

ng.org/article/archive/636-evolution-of-islamic-banking-a-finance.html 
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2. Lembaga keuangan Islam yang beroperasi bersama lembaga keuangan konvensional 

baik secara mandiri atau sebagai salah satu unit di perbankan konvensional. Seperti 

lembaga keuangan internasional yaitu Citibank (USA), ANZ (Australia), ABN Amro 

(Belanda), Goldman Sachs (USA), HSBC (Inggris), Deutsche Bank (Jerman), 

Societe Generale-(Prancis), Saudi-American Bank (USA - Saudi), Saudi-British 

Bank (UK-Saudi). Di Indonesia, Bank Mega, BNI 46, BRI, Panin Bank dan lain-lain.   

 

Pada tahun 1985, lebih dari 27 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di kawasan 

Negara Gulf  (middle east). Bahkan pada periode ini juga, tidak kurang dari 50 bank 

konvensional yang menawarkan produk keuangan syariah, seperti di London. Meskipun 

pada tahun 1970-an perusahaan investasi Islam dan asuransi syariah sudah mulai tumbuh. 

Namun pada tahun 1990-an, perusahaan investasi Islam mengalami kemajuan yang pesat 

dan luar biasa, bahkan beberapa dikelola oleh perusahaan Barat yang memiliki reputasi 

dunia.233 

Namun demikian, dibalik perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di atas, masih 

terlihat kelemahan dan berbagai macam persoalan yang ada, baik dari sisi teori dan 

prakteknya. Sehingga pada tahun 1986, dalam rangka membahas kendala dan permasalahan 

yang dihadapi ekonomi Islam, maka  diadakanlah simposium oleh  al-Bayt Foundation di 

Amman, Yordania, bekerjasama dengan IRTI. Kemudian setahun berikutnya lokakarya ini 

diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tajuk yang sama.234  

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan, tahap demi tahap ekonomi dan keuangan 

Islam dapat memperbaiki kendala dan kelemahan yang ada, sehingga perkembangan demi 

perkembangan dapat dicapai. Setelah symposium pada tahun 1986, banyak Negara-negara 

yang mulai mempelajari bahkan membuka layanan jasa perbankan dengan sistem ekonomi 

dan keuangan Islam, seperti Indonesia. Lahirnya Bank Islam di Indonesia diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan ditandai secara formal 

dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992. 

                                                           
233 Siddiqi, hlm 6-7 
234 Islahi, hal 9  
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Pada tahun 1996, perbankan Islam terus berkembang di berbagai Negara dan benua. 

Distribusi geografis dari lembaga-lembaga bank Islam ini pada tahun ini dapat dilihat pada  

tabel berikut :235 

Tabel 1 

Geografis Penyebaran Lembaga Keuangan Islam 

 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Asia merupakan wilayah yang dominana 

dalama perkembangan lembaga keuangan Islam dan diikuti oleh GCC dan Negara-negara 

Timur-Tengah.  Dibawah ini gambaran tentang total pembiayaan bank Islam selama tahun 

1996 ditunjukkan dalam tabel berikut : 

                                                           
235 Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad Dan Tariqullah Khan, 1998, Challenges Facing  Islamic Banking, 

Islamic Development Bank  Islamic Research And Training Institute (IRTI), King Fahd National Library-In-

Publication Data, Hal 17-18 
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Pada akhir tahun 2000, terdapat 200 lembaga keuangan Islam yang memiliki modal 

lebih dari 8 juta USD, deposito lebih dari 100 juta USD, dan lebih dari 160 juta USD aset 

bersih. Namun  40% dari toral keselurahan masih berada di Negara Persia Gulf dan Timur-

Tengah, selebihnya berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa dan Benua 

Amerika. Di Eropa misalnya, terdapat dua bank Islam yang telah beroperasi selama periode 

ini, yaitu Bank Islam Denmark yang kemudian dikonversikan menjadi perusahaan investasi 

dan Al-Barakah di London.Sehingga demikian, sampai sekarang masyarakat Barat sudah 

terbiasa dengan investasi syariah atau pembiayaan-pembiyaan yang berbasis syariah, seperti 

pembiyaan rumah dan kepentingan yang lainnya. 

Dalam rangka menjawab semakin banyaknya peminat studi, terutama dari kalangan 

akademisi yang berkepentingan untuk penelitian dan meningkatnya animo masyarakat 

terhadap sistem keuangan Islam, maka pada bulan Mei 2004 IRTI kembali 

menyelenggarakan diskusi meja bundar dengan topic diskusi  "Current State of Knowledge 

in Islamic Economics and Development of the Discipline". Dan penyelenggaraan diskusi ini 

sebetulnya rangkaian dari Konferensi Internasional Ketujuh dengan tema  “Thirty Years of 

Research on Islamic Economics”  yang  diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Ekonomi 

Islam , King Abdulaziz University, Jeddah , selama April 1-3 2008 . Dengan tujuan yang 

sama , IRTI  juga telah menyelenggarakan seminar tentang " Metodologi Ekonomi Islam " 

pada tanggal 1 Juli 2011.  Dan akhir-akhir ini,  Islamic Economics Institute (sebelumnya 

Islamic Economics Research Center) , Jeddah , mengadakan lokakarya tentang " masa depan 

Ekonomi Islam " pada 12-13 November 2012 . Dari banyaknya pertemuan yang diadakan, 
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ada satu catatan penting yang mesti diketahui bahwa banyak ekonom terkemuka dari 

generasi pertama merasa tidak puas dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. 

Sehinngga forum tersebut banyak diisi dengan koreksi dan kritik konstruktif agar kualitas 

ekonomi islam ke depan bisa lebih baik.236  

Pada tahun 2005, perkembangan bank syariah sangat cepat hingga  mencapai level 

dua digit dari rata-rata pertumbuhan per tahun. Ini membuktikan bahwa ekonomi dan 

keuangan islam bukan hanya sekedar fenomena yang dipandang sebelah mata dan hanya 

pelengkap sementara tetapi ini adalah tanda-tanda bahwa ekonomi dan keuangan perbankan 

islam akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan rata-rata pertumbuhan yang pesat itu,  

keuangan dan perbankan Islam merupakan salah satu industri yang paling cepat 

berkembang. Jika dilihat dari ukuran asetnya, jika pada tahun 1975 hanya mampu memiliki 

asset sebesar USD 100.000, pada tahun 2005 mampu mencapai USD 100 miliar. Praktek 

keuangan dan perbankan Islam tidak hanya terbatas pada negara-negara Arab dan Muslim 

saja, tetapi telah menyebar " from east to west” , dari Indonesia dan Malaysia menuju Eropa 

dan Amerika. Bahkan fakta membuktikan  banyak bank konvensional, termasuk beberapa 

bank Barat besar multinasional juga sudah mulai menggunakan teknik keuangan perbankan 

syariah.   

   Pada akhir tahun 2009, total aset industri keuangan Islam mencapai satu triliun 

dolar AS pada akhir tahun 2009 [TheCityUK 2011]. Meskipun pangsa pasarnya secara 

global masih  di bawah 1%.  Pada tahun 2012, aset keuangan Islam di seluruh dunia 

mencapai sekitar $ 1.45 triliun dollar. Temuan UKIF menunjukkan bahwa keuangan Islam 

telah menunjukkan ketahanan pada saat ekonomi global telah melambat dan perbankan 

konvensional di negara-negara Barat telah berada di bawah tekanan. Sebaliknya aset global 

keuangan Islam telah dua kali lipat sejak awal krisis ekonomi.237 

Sementara itu, ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-

an. Dimana pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur 

Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-  

Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran 

tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai behembus 

                                                           
236 Islahi, hal 9 
237 TheCityUK. 2031. Islamic Finance 2013, diakses dari http://www.thecityuk.com/research/ our-

work/reports-list/islamic-finance-2013/  

http://www.thecityuk.com/research/%20our-work/reports-list/islamic-finance-2013/
http://www.thecityuk.com/research/%20our-work/reports-list/islamic-finance-2013/
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sejak saat itu, seiring munculnya  kesadaran batu kaum intelektual dan cendikiawan muslim 

dalam memberdayakan  ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi 

perdebatan mengenai  hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangan para ulama, 

cendikiawan, dan  intektual muslim.238 

Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian  bank syariah 

ini. Adapun alasan tersebut antara lain:239  

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu 

tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku, yakni Undang-

undang No. 14 Tahun 1967  

2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari 

atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki 

pemerintah  

3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam 

ini, sementara pendirian bank baru dari timur tengah masih dicegah, antara lain 

pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 

  Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai 

pilar ekonomi Islam dimana tokoh yang terlibat diantaranya adalah Karnaen A. 

Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis,  sebagai uji 

coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif  terbatas, diantaranya 

di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta  (Koperasi Rhido Gusti). Sebagai 

gambaran M. Dawam Rahardo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi bank 

syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk  menghindari larangan riba, sekaligus 

menjawab tantangan bagi kebutuhan  pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi 

masyarakat. Jalan keluarnya  secara sepintas disebut dengan transaksi pembiayaan 

berdasarkan tiga modus, yakni   mudlarabah, musyarakah, dan murabahah.240 

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988,  disaat 

pemeintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri 

                                                           
238 Adr ian Sutedi, Op. Cit. hal. 6.  
239 Dawam Rahardjo,  Islam dan Tansformasi Sosial-Ekonomi,  (Jakarta:  Lembaga Studi Agama dan 

Filsafat, 1999).  
240 Adrian Sutedi, Op. Cit. hal. 8 
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perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada 

satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja 

menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang 

bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas 

lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok 

kerja untuk mendirikan bank  syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim 

Perbankan MUI dengan  diberi tugas untuk melakukan pedekatan dan konsultasi dengan 

semua pihak yang terkait.241 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank 

Muammalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 

1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal 

awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muamalat 

Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 

Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menteri  Kabinet 

Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim  Pancasila, Yayasan Dakab, 

Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan 

Dana Dakwah Pembangunan dtetapkan sebagai yayasan penompang Bank Muammalat 

Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank 

Muammalat Indonesia mulai beroperasi.242 

Setelah Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank  yang 

menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk 

menerapkan dan mempraktekkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari 

menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para 

konglomerat dan pemerintah yang tayangan-tayangannya bahkan masuk ke pelosok desa dan 

kecamatan untuk menyedot dana dari masyarakat, membuat Bank Muammalat Indonesia 

hampir tidak bisa berbuat banyak, apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang  

jauh dari kota-kota besar. Kenyataan  tersebut barangkali menjadikan Bank Muammalat 

Indonesia kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan 

                                                           
241 Ibid. hal.9.  
242 Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani  Press, 2001).  
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bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang 

memihak kepada mereka.  

Secara yuridis, walaupun pembicaraan-pemicaraan tentang bank berdasarkan prinsip 

syariah sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi momentum akan lahirnya bank-bank yang 

brgerak dibidang berdasarkan prinsip syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-

undang  Perbankan No. 10 Tahun 1998.   

Memang Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah 

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank 

berdasarkan rinsip syariah tersebut. Sebab menurut pasal 6  huruf (m) juncto pasal 13 huruf 

(c) dari undang-undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk 

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank 

umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut 

kemudian oleh Undang-unang No.10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari 

bank berdasarkan prinsip syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-

undang yang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).243 

Selanjutnya sebagai pengejawantahan dari dasar hukum utama dari Undang-undang 

Perbankan No.7 Tahun 1992  sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.10 

Tahun 1998, oleh Pemerinah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya 

telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam 

bentuk peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 

tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.  

Adapun yang menjadi dasar-dasar Bank Bagi Hasil yang disebutkan dalam Peraturan 

Pemerinah No. 72 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat (pasal 1 ayat(1))  

                                                           
243 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern,  (Bandung: Citra Aditya Bakti,  1999) hal. 170  
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2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan bank 

berdasarkan syariah, ,maka dia tidak boleh lagi merangkap melakukan juga kegiata-

kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (pasal ayat (1) juncto pasal 6)  

3. Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip 

syaiat Islam (pasal 2 ayat (1))  

4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual-beli 

(pasal 2 ayat (2))  

5. Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariat.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bank berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia telah ada sebelum di undangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 huruf (m) an pasal 13 huruf (c) 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian menjadi tonggak dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.  

 

B.   Pengertian Perbankan Syariah, Prinsip Operasi Bank Syariah dan  Pengelolaan 

Perbankan Syariah  

1.  Pengertian Bank Syariah  

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan  

nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik  

dalam bukunya yang berjudul Islamic Banking, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank 

modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama 

Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan 

keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang  ditentukan sebelumnya. Bank 

Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 

lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-

prinsip syariah.244 

                                                           
244 Sudarsono , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogiakarta: Penerbit 

Ekonisia, 2004)  
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2.  Prinsip Operasi Bank Syariah  

Definisi Bank Syariah menurut Muhammad  dan  Donna dalam bukunya yang 

brjudul  Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia   

adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya  dalam lalu-lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat 

Islam.  

Bank syariah dapat dilakukan melalui:  

1. Bank Umum Syariah  

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  

3. Islamic Windows, dan  

4. Office Chanelling  

Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prnsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi daerah245 dengan 

modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah.246 

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36-37 PBI No. 6/24/PBI/2004. 

Secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliput i 9 fungsi yaitu:  

1. Penghimpunan dana   

Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti:  

a.  Deposito Mudharabah  

                                                                                                                                                                                   
 
245 Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah.  

246 Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.  
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 Adalah suatu jenis deposito atau simpanan yang penarikannya dilakukan pada  

suatu waktu  tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara  kedua 

belah pihak, dengan membagi hasil oleh bank kepada nasabah  sesuai dengan porsi 

bagian laba yang ada  

b.  Deposito Karya Mudharabah  

Ini merupakan deposito mudharabah dengan jumlah minimal tertentu dan untuk 

suatu jangka waktu tertentu dengan pembagian laba sesuia dengan proporsi yang telah 

disepakati bersama 

c.  Tabungan Mudharabah  

Ini merupakan simpanan mudharabah dalam bentuk tabungan, sehingga dibenarkan 

adanya mutasi dari dana tersebut sehingga dilakukan perhitungan rata-rata untuk dapat 

membagi hasil secara proporsional  

d.  Tabungan Mudharabah Muamalah  

Merupakan suatu tabungan dengan pembagian laba yang dihitung secara presentasi 

yang telah disepakati dan dihitung dari saldo rata-rata dalam waktu tertentu. Karena 

merupakan tabungan, berarti dapat dibenarkan adanya mutasi. Tabungan ini 

diperuntukkan untuk beasiswa, nikah, rumah, serta sebagai jaminan atas fasilitas 

pembiayaan yang diterima oleh nasabah  

e.  Giro Wadhi’ah  

Adalah suatu bentuk giro atau titipan yang dapat diberikan suatu bonus tertentu 

kepada nasabah.247 

 

2. Penyaluran dana (langsung tidak langsung)  

Pembiayaan langsung yang berdasarkan prinsip jual-beli,bagi hasil, sewa menyewa 

dan pinjam meminjam. Serta tidak langsung/  indirect finance  yaitu bank garansi, 

letter of credit.  

3. Jasa pelayanan perbankan  

a. Jasa pelayanan perbankan berdasarkan wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn  

                                                           
247 Munir Fuady, Op. Cit. hal. 177  
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b. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan 

prinsip wadia’ah yad amanah (safe depsit box)  

c. Melakukan  kegiatan penitipan, termasuk pengusahaannya untuk kepentingan 

pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kustodian).  

4. Berkaitan dengan surat berharga  

a. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak 

ketiga yang  diterbitkan atas dasar transaksi nyata  (underlying transaction) 

berdasarkan prinsip syariah  

b. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah 

dan/atau Bank Indonesia (sertifikat Wadhi’ah Bank Indonesia)  

c. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.  

a. Lalu lintas keuangan dan pembayaran  

           Money transfer, inkaso, kartu debet/charge card, valuta asing (sharf)  

b. Berkaitan pasar modal  

Wali amanat (wakalah)  

c. Investasi  

a. Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain dibidang keuangan  berdasarkan 

pinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi 

serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan  

b. Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat 

kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya 

dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia  

d. Dana pensiun  

Pendirian dan pengurusan dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah  

e. Sosial  

Penerima dan penyalur dana social (zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah).  

Secara pokok syariah membagi akad menjadi yang bersifat komersil (tijarah) dan non 

komersial (tabbaru). Tijarah pada hakikatnya memang diperuntukkan untuk mengambil 

keuntungan, sedangkan  tabbaru  lebih sebagai media mempermudah pelayanan/ kebaikan 

natar  manusia. Pendapat dominan para terpelajar bidang keuangan syariah berpendirian 

bahwa akad tijarah hanyalah akad-akad yang berbasis jual beli  (murabhah, salam, istisna),  
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bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan sewa-menyewa (ijarah, IMBT). Selebihnya, 

qardh, wadi’ah, rahn, kafalah, hawalah, wakalah, sharf merupakan akad-akad yang 

tabarru.248 

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapat kritikan keras. Bunga 

dipandang tidak adil, mengingat bunga menghilangkan keterkaitan antara untung rugi 

dengan resiko.  Dalam konsep konvensional, bank harus menanggung keuntungan nasabah 

penyimpan apapun yang terjadi dengan kinerja usahanya. Resiko kegagalan usaha yang 

menyebabkan bank merugi misalnya, tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar 

bunga simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan sebaliknya, nasabah debitur 

dengan kebutuhan apapun yang telah difasilitasi dengan kredit harus tetap membayar 

kewajiban bunga kepada bank, tanpa dapat mengemukakan alasan apapun berkenaan dengan 

resiko untung rugi bisnisnya.249 

Bila bunga merupakan model manfaat yang tidak diperkenankan secara syariah, maka 

manfaat apakah yang bisa diambil para pihak dalam transaksi perbankan. Memang tidak ada 

peraturan yang sekaligus mengatur mengenai penghapusan bunga, melainkan telah memberi 

tempat tumbuhnya alternatif selain bunga. Dimana dalam ketentuan pasal 1 butir 25 huruf 

(a) UU No. 21 Tahun 2008 secara eksplisit dinyatakan adanya frasa “ imbalan atau bagi 

hasil” sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah. Dari pasal 1 tersebut, maka pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berupa:  

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;  

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik;  

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;  

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan 

                                                           
248 Adiwarman Karim, Analisis Foqoh dan Keuangan, hal. 58 
249 Adrian sutedi, Op.Cit hal. 67.  
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pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk  

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil.  

Di dalam PBI No.7/ 4/PBI/2005 pasal 2 ayat (3) juga dinyatakan bahwa bukan saja 

sistem bunga yang tidak boleh ada dalam transaksi syariah, melainkan juga hal-hal 

sebagai berikut ini:  

a. Gharar, yaitu taransaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga 

pihak yang lain dirugikan   

b. Maysir, yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau 

spekulatif yang tinggi  

c. Riba, yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-

beli, pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam  

d. Zalim, yaitu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian  

e. Risywah, tindakan suap daal bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang 

melanggar hukum sebagai upaya mendapat fasilitas atau kemudahan dalam suatu 

transaksi  

f. Barang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarangdimanfaatkan 

atau digunakan menurut hukum Islam.  

  

3. Produk Bank Syariah 

Dari sisi operasionalnya, pada awalnya perbankan Islam didasarkan pada pola  two-

tier mudharabah, yaitu sistem bagi hasil yang menggantikan interest-based system  yang ada 

di bank konvensional. Pada awal perkembangannya, perbankan Islam relatif sama dengan 

sistem bank umum konvensional, hanya saja bank Islam menghapus interest-based system, 

dan mengedepankan konsep kemitraan (patnership) dan pembagian keuntungan (profit 

sharing). Namun dalam perjalanannya, pola mudharabah ini mengalami kesulitan di dalam 

penerapannya, terutama mencari deposan yang siap menjalankan kontrak bagi hasil dengan 

segala resiko bisnis yang fluktuatif. 
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Sehingga pada paruh kedua tahun 1970-an, mode murabahah mulai dimunculkan 

sebagai salah satu model alternatif untuk mendampingi mode mudharabah. Secara singkat, 

murabahah, berarti biaya plus atau mark up pembiayaan. Mode murabahah dimunculkan 

dalam rangka  menjawab kesulitan penerapan mudharabah (bagi hasil) terutama ketika  

berurusan dengan  pengusaha agar landasan hukumnya jelas dan  bisa memberikan 

perlindungan kepada pemodal.  Pada paruh ini  juga, berbagai akad di kembangkan seperti 

salam, istisna ' dan wakalah.  

Pada tahun 1990-an, produk-produk bank Islam terus dikembangkan dan 

disempurnakan. Pembiayaan dijalankan  berdasarkan akad ijarah ( leasing), akad salam  dan 

akad murabahah ( mark up ). Teknik-teknik khusus untuk menginisasi reksa dana syariah 

yang kompatibel juga dikembangkan di periode ini. Karena banyak perusahaan bersedia 

mengeluarkan sahamnya yang tidak melanggar norma-norma Syariah, seperti pelarangan 

terhadap produksi alkohol dan babi, proses sistem finansialnya harus bebas bunga (riba) dan 

bebas dari pendapatan yang berbasis bunga.250 
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KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM MENGENTASKAN  

KEMISKINAN 

 

A. Pendahuluan 

Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu  kebijakan. 

Kebijakan pemerintah yang kerapkali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim 

aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang 

berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana Negara berperan dalam 

mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, 

sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan 

pengangguran. Paling tidak, fungsi Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu 

melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan 

keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran 

negara. 

Di dalam catatan sejarah peradaban Islam, Negara juga difungsikan sebagai 

pemegang peran vital dalam mengatur kebijakan ekonomi yang dibangun di atas prinsip 

kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk peranan Negara dalam sejarah Islam atas 

masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal.251 Harta yang dikumpulkan di dalam Baitul 

Mal ini dialokasikan kepada orang-orang yang berhak dan dibelanjakan untuk membayar 

jasa yang diberikan individu kepada negara, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, tunjangan 

dan penyediaan lapangan kerja, modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur 

dan pelayan publik, dan lain-lainnya. 

Di Indonesia, melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi 

tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka 

memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang 

dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan 

perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang 

                                                           
251 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 59 
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banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah 

bagaimana meningkatakan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas 

bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar 

lainnya.252 

B. Seputar Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang 

penerimaan dan pengeluaran Negara. Penerimaan dari Negara bersumber dari pajak, 

penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal pinjaman/ bantuan luar negeri 

dari luar negeri sebelum masa reformasi dikatagorikan sebagai penerimaan negara.253 

Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan 

negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional : produksi, 

konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak 

hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” 

untuk mewujudkan sasaran pembangunan : pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan 

pemerataan pendapatan.254 

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu 

tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya 

jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah 

mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, 

sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan.255 

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan 

terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum 

                                                           
252 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran,  “Kerangka Ekonomi 

Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008”, dikutip dari  http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-

list.asp?ContentId=177, di akses tanggal 10 Nopember 2012 
253 Pinjaman luar negeri akan dimasukkan ke dalam APBN sifatnya hanya in and out, artinya 

penerimaan dari sumber ini akan tercantum sebagai penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sama, 

merupakan sumber pengeluaran pembangunan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam jumlah 

yang sama. Baca lebih lanjut Hadi Soesastro dkk (penyunting), Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di 

Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hlm 335  
254 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hlm 148 
255 Frederic. S Mishkin, Ekonomi Uan, Perbankan dan Pasar keuangan, (Jakarata : Salemba Empat, 

2008), hlm 15-6 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177
http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177
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dalam APBN.256 Di antara pendapatan negara seperti : bea dan cukai, devisa negara, 

pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan 

untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, 

pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat.  

Kebijakan fiskal merupakan salah satu sub bidang pengelolaan keuangan Negara 

yang demikian luas, di samping sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang 

pengelolaan kekayaan negara. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:257 

1. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan 

kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan 

RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan 

perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, 

pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam 

rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan 

negara. 

2. Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan 

kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.258 

3. Fungsi administrasi perpajakan. 

4. Fungsi administrasi kepabeanan. 

5. Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, 

standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah 

pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas 

                                                           
256 Tri Kunawangih Parcoyo dan Antyo Parcoyo, Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia, (Jakartta 

: Cikal Sakti, 2004), hlm 22.  
257 Suminto, Pengelolaan Apbn Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, Makalah Sebagai 

Bahan Penyusunan Budget In Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu) 

258 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). 

Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. 



 

129 
 

negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam 

negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan 

negara (BM/KN). 

6. Fungsi pengawasan keuangan. 

  

Menurut Boediono, terdapat tiga fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu: Pertama, fungsi 

alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat 

sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi.. 

Kedua, fungsi distribusi, yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya 

pembagian pendapatan nasional yang adil.  Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya 

stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, terrnasuk dalam fungsi ini adalah 

terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.259 

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka 

membangun tata kelola  keuangan negara dengan terencana dan terarah.  Adiwarman Karim 

dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa paling tidak 

instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut:260 

1. Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja 

Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk 

memulai intensifikasi pembangunan masyakarakat.Ukhuwwah islamiyah, persaudaraan 

sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh 

Rasulullah untuk meningkatkan penpatan nasional.  Hal ini menyebabkan terjadinya 

disrtibusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. 

Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, 

terutama bagi kaum Muhajirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad muzara’ah 

musaqat, dan mudharabah.  

                                                           
259 Supriyanto, “Analisis Tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia Di Era Reformasi”, Dalam 

Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 3, Nomor 3, Desember 2005 

260 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Jakarta 

: Pustaka Asatruss, 2005), hlm 19-20 
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2. Kebijakan Pajak 

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khumus, 

dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. 

Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada 

saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini 

juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.261 

3. Anggaran  

Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pemebelanjaan yang mengarah 

pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, 

menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, 

nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan 

efesien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi 

peperangan.262  

4. Kebijakan Fiskal Khusus  

Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan 

berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun intrumen kebijakan yang diterapkan yaitu : 

pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum 

muslimin yang kekuarangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara 

cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, 

meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mua’allaf. Keempat, menerapkan 

kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan 

produksi kaum muslimin. 263  

 

C. Kebijakan Fiskal Indonesia dari Masa ke Masa 

Dalam catatan sejarah, memang tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dari masa ke masa memang sudah melaju pesat. Namun jika ditelusuri dalam 

lembaran sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada masa orde lama, pembangunan 

                                                           
261 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam…hlm 153 
262 Ibid. 
263 Ibid.hlm 154 
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ekonomi Indonesia relatif statis. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala 

keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah 

kemerdekaan itu tak banyak sumberdaya yang tergarap.264 Tak jauh berbeda dengan 

pertumbuhan ekonomi yang ditorehkan oleh renzim Orde Baru. Indikator ini antara lain 

bisa dilihat pada kondisi utang luar negeri, inflasi, pertimbuhan ekonomi, kemiskinan, 

defisit, dan anggaran.265  

Di era reformasi, bukan berarti dengan beralihnya pemegang kebijakan beralih pula 

kondisi perekonomian Indoenesia, dari keterpurukan menjadi kesejahteraan. Akan tetapi 

persoalan-persoalan ekonomi tak akan bosan menyapa bumi pertiwi ini. Paling tidak, 

terdapat tiga isu hangat yang seringkali dperbincangka kaitannya dengan kebijakan fiskal 

di Indoensia. Ketiga isu yang dimaksud adalah:  

1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah menyangkut soal besarnya jumlah  

subsidi dan ketidaksesuian dengan prinsip keadilan.. Data Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan subsidi BBM pada 2010 sebesar 181% 

terhadap subsidi BBM 2009. Volume BBM bersubsidi 2010 mencapai 38,2 juta 

kiloliter (kl) atau melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta kl. Premium 

merupakan jenis BBM terbanyak, yaitu sebesar 60% atau 23,1 juta kl. Adapun 

realisasi BBM bersubsidi 2009 sebesar 37,7 kl. Pengguna terbesar dari subsidi itu 

adalah transportasi darat, yakni 89% atau 32,48 juta kl. Konsumsi premium pada 

sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53% atau 13,3 juta kl dari 

total konsumsi premium untuk transportasi darat. Dominannya konsumsi premium 

pada sektor transportasi darat oleh kendaraan pribadi dinilai kebanyakan pihak, 

termasuk pemerintah, merupakan kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan.266 

                                                           
264 Edy Suandi Hamid dan M.B Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III, 

(Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 5 
265 Kemerosotan ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita 

masyarakat. Dalam kaitan ini, Orde Lama mewariskan pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan mengalami 

pertumbuhan nol persen di tahun 1966. Namun laju pertumbuhan ekonomi yang ditinggalkan Orde Baru jauh 

lebih parah diperkirakan pada tahun 1998 negatif sekitar 15%. Untuk lebih mendalam baca Edy Suandi Hamid, 

Perekonomian Indonesia : Masalah Kebijakan Kontemporer, (Yogyakarta :  UII Press, 2000), hlm 15-16 
266 Hadi Buana, “BBM, Keadilan Sosial, Pajak (Subsidi), dan Harga”, dikutip dari http://www. 

mediaindonesia.com/read/2011/02/18/204025/68/11/BBM-Keadilan-Sosial-Pajak-Subsidi-dan-Harga, diakses 

tanggal 26 Nopember 2012 

http://www/
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Padahal yang membeli BBM adalah seluruh masyarakat tanpa kecuali apa dia kaya 

atau miskin.267 Ketidakadilan inilah yang telah mengakibatkan semakin melebarnya 

ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia.. 

2. Utang Luar Negeri 

Sejak tahun 1997 Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya 

untuk mernperoleh bantuan. Namun yang terjadi, baik sebelum dan sesudah krisis 

ini, justru semakin membenamkan Indonesia dalam jebakan utang yang semakin 

besar. Implikasi dari beban utang ini akan berdampak meningkatnya beban rakyat, 

dan fasilitas publik yang seharusnya bisa disediakan menjadi berkurang karena dana 

harus dialokasikan untuk mencicil utang dan membayar bunganya. Semakin besar 

utang, maka semakin besar pula bunganya, dan hal ini akan memaksa pemerintah 

menarik pajak kebih besar lagi untuk memenuhi kewajiban fiskalnya.268 Kenaikan 

pajak, jelas akan berdampak pada naiknya harga-harga barang produksi, sehingga 

yang lagi-lagi terpojokan adalah kaum miskin yang terbatas pendapatannya. 

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 

mencapai Rp 1.676 triliun. Meskipun laporan perkembangan utang Negara 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan edisi Januari 2011 

mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan 

kurs Rp 8.991 per dollar Amerika Serikat.269 

3. Prediksi Besaran Anggaran 

Gejolak nilai kurs rupiah terhadap dolar AS, telah menggoyahkan sendi-sendi 

dasar ekonomi makro yang telah dibangun selama ini. Gejolak harga minyak dunia 

yang harganya mencapai angka tertinggi selama dasawarsa ini menjadikan krisis 

BBM diberbagai wilayah di Indonesia. Semua gejolak besaran makro ekonomi ini 

                                                           
267 Supriyanto, “Analisis Tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia Di Era Reformasi”, Dalam 

Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 3, Nomor 3, Desember 2005 

268 Memang sumber pembayaran utang ini tidak semata-mata dari pajak saja, pemerintah juga 

memperoleh penerimaan dari sumber penjualan minyak bumi atau bagi hasil migas yang dijual di pasar dunia. 

Namun nampaknya semua itu akan sulit diandalkan dalam jangka panjang. Baca lebih lanjut Edy Suandi 

Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 

2004), hlm 207-208.  
269 Anonim, Jumlah Utang Pemerintah Indonesia “, dikutip dari http://indocashregister.com/ 

2011/01/27/wow-jumlah-utang-pemerintah-indonesia-sebesar-rp-1-676-triliun/ 

http://indocashregister.com/
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tak jarang akan memporakporandakan prediksi angka yang telah ditetapkau dalam 

awal pelaksanaan APBN tahunan. Itu semua menunjukkan betapa rentannya kondisi 

perekonomian Indonesia saat ini.270 

Sebagai konsekuensi dari uraian di atas menunjukkan sulitnya untik membuat 

angka-angka prediksi atas APBN saat ini. Yang penting dilakukan untuk 

meminimalkan gejolak adalah memperkokoh kondisi makro ekonomi Indonesia saat 

ini dan masa yang akan datang.271 

 

D. Kebijakan Fiskal Indonesia Mengentaskan Kemiskinan 

Kebijakan anggaran pemerintah menempati posisi sangat penting dalam 

mengubah wajah kemiskinan dan kesenjangan. Tingginya tingkat kemisikinan dan 

lebarnya kesenjangan merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses 

pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat 

dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui 

upaya penanggulangan kemiskinan. 

Upaya penanggulangan kemiskinan yang di lakukan pemerintah secara 

terpogram dimulai sejak Orde Baru dengan meluncurkan program Pelita I- pelita V. 

Repelita VI diluncurkan sebagai program khusus, yaitu program Inpres Desa Tertinggal 

(IDT). Inpres ini, yaitu Inpres No. 5/1993 tentang peningkatan penanggulangan 

kemiskinan, dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemisikinan secara 

                                                           
270 Supriyanto, “Analisis Tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia Di Era Reformasi”, Dalam 

Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 3, Nomor 3, Desember 2005 

271 Ibid. 
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berkelanjutan di desa-desa miskin. Selain itu,  berbagai  program secara spesifik dapat 

diketahui dengan menyibak pos-pos anggaran yang disediakan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Program-program tersebut antara lain :272 

1. Program Bantuan Pembangunan Daerah; 

2. Inpres Pembangunan Desa; 

3. Inpres Pembangunan Daerah tingkat dua; 

4. Inpres Pembangunan Daerah tingkat satu; 

5. Inpres Kesehatan. 

Sementara itu, pendanaan untuk penanggulangan kemisikinan selalu meningkat dari 

tahun ke tahun (gambar 1). Namun demikian, mekanisme penyaluran dana tersebut masih 

tersebar di berbagai departemen/ lembaga pemerintah non-departemen.  Implikasinya adalah 

dalam pelakasaan  seringkali keterkaitan antar program penanggulangan kemiskinan di pusat 

maupun daerah belum optimal. Selain itu, berdasarkan porsi anggaran penanggulangan 

kemiskinan yang disediakan pada APBD secara umum  masih belum memadai, yaitu rata-

rata berkisar 8-12 persen dari total APBD provinsi (TKPK, 2006). Dengan demikian 

masalah pendaaan menjadi salah satu kendala dalam program penanggulanan kemiskinan di 

daerah.273 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
272 Dumairy, “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan 

Kesenjangan”, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, (Yogyakarta : Aditya Media, 1995), hlm 78-

81 
273 Sujana Royat, Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan 
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Sumber : TKPK dan Bapennas 

Catatan : angka dalam satuan Triliyun Rupiah 

 

Gambar 1 : Perkembangan Jumlah Anggaran Penanggulan Kemiskinan di APBN 

 

Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk 

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, saat ini dilakukan dengan berbagai upaya-

upaya di antaranya :274 

1. Menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan 

dengan permberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya 

2. Mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun-tahun selanjutnya 

untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan 

lapangan kerja; 

3. Tetap mempertahankan program lama seperti Raskin, BOS, Asuransi Miskin dan 

sebagainya; 

4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras. 

 

Adapun langkah kongkrit pemerintah dalam mengatasi kemisikinan dan 

pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen 

utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksankan diantaranya :275 

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) 

merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan 

kemiskinan. 

2. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan 

untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan 

menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”. 

3. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan 

kesehatan. 

                                                           
274 Ibid. 
275 Ibid. 
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4. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin 

kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi 

tanah, kredit mikro dan lain-lain. 

 

Pada tahun 2008 lalu, sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana kerja 

Pemerintah 2008 (RKP 2008) melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan 

ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas 

lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi 

yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat 

mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan 

lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak 

menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah 

bagaimana meningkatakan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas 

bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar 

lainnya.276 

 

Pada tahun 2009, dirumuskan 7 fokus dari alokasi anggaran negara mendukung 

pelaksanaan tema pembangunan 2009 yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat dan 

                                                           
276 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, “Kerangka Ekonomi 

Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008”, dikutip dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-

list.asp?ContentId=177, di akses tanggal 15 Nopember 2012 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177
http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177
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pengurangan kemiskinan. mendukung sasaran pembangunan tahun 2009, yaitu : mencapai 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 12% -14%, 

menurunkan tingkat pengangguran menjadi 7,0% - 8,0%, mendukung Prioritas RKP 2009: 

Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. Percepatan pertumbuhan yang 

berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan 

pertanian, infrastruktur, dan energi. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, 

serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.277 

Sedangkan arah kebijakan belanja Negara pada tahun 2010-2014 yaitu : mendukung 

pembiayaan prioritas pembangunan 2010-2014 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.278 Selain itu, mendukung 11 

program prioritas pembangunan nasional jangka menengah antara lain : reformasi birokrasi 

dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; 

infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 

pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik; kebudayaan; krativitas dan 

inovasi teknologi.279  

Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, 

Armida S. Alisjahbana mengatakan, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam 

kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar Rp270 triliun. Menurutnya, pemerintah juga telah 

membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kluster. 

Pada cluster pertama yakni cluster Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, 

Pemerintah telah memberikan bantuan melalui penyediaan beras untuk Rakyat Miskin 

                                                           
277 Direktorat Jenderal Angggaran, “Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Mendorong Sektor Riil”, 2009. 

dikutip dari http://www.wiziq.com/tutorial/39767-Kebijakan-Fiskal, di akses tanggal 15 Nopember 2012. 
278 Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan untuk kesinambungan 

serta penajaman prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Inpres No. 1 tahun 2010, 

maka telah diterbitkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dalam 

Inpres ini, pelaksanaan program-program pro rakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan 

berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk itu, Pemerintah telah 

menerbitkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan 

penyempurnaan dari Perpres No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Baca lebih 

lanjut dalam Sambutan  Deputi Sekretaris Wakil Presiden  Bidang Kesejahteraan Rakyat  Pada Acara  Rapat 

Koordinasi Teknis Nasional  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Tahun 2010  Jakarta, 14 

Juni 2010   
279 Mentri Keuangan RI, Arah Kebijakan Fiskal, dan Recource Envelope Jangka Menengah dalam 

penyusunan RPJM 2010-2014. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014, dikuitp dari http://docs.google.com/ 

viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go.id/ , diakses tanggal 15 Nopember 2012 

http://www.wiziq.com/tutorial/39767-Kebijakan-Fiskal
http://docs.google.com/%20viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go.id/
http://docs.google.com/%20viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go.id/
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(Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan 

Bencana alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan 

Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran. Pada cluster kedua yakni cluster 

Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM), Pemerintah telah melakukan upaya pendampingan dan 

pemberdayaan desa- desa.  

Pada cluster ketiga yakni cluster Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta 

perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah telah 

meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk 

perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaya Rakyat (KUR). Kemiskinan adalah 

multisektor problem yang membutuhkan upaya penanganan lintas sektoral sehingga 

koordinasi perlu ditingkatkan.280 

 

E. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal Indonesia Perspektif Ekonomi Islam 

Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur 

ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas 

rakyatnya adalah melayani dan mengurusi urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW 

dalam sabdanya: 

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia 

akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan 

Muslim). 

Baqir Ash- Shadr melihat bahwa intervensi negara dalam lapangan kehidupan 

ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam 

tersebut.281 Karena itu pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk 

                                                           
280 Anonim, Bappenas: Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Rp270 Triliun, dikutip dari http:/ 

/kebijakan sosial. wordpress.com/2010/02/02/bappenas-anggaran-penanggulangan-kemiskinan-rp270-triliun/ , 

diakses tanggal 15 Nopember 2012 
281 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta :Gema Insani 

Press, 2001), Cetakan Pertama, hlm. 63. 

http://kebijakansosial.wordpress.com/2010/02/02/bappenas-anggaran-penanggulangan-kemiskinan-rp270-triliun/
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mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan 

fiskalnya. 

Indonesia adalah Negara yang sampai detik ini, selalu berupaya mengatasi persoalan 

rakyatnya. Salah satu persoalan yang fundamental yang tengah dihadapi adalah persoalan 

kemiskinan dan pengangguran. Berbagai upaya pembangunan ekonomi 230 juta manusia 

Indonesia dan ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi yang dilakukan Pemerintah telah 

berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 

14,1 persen pada Nopember 2009. Angka kemiskinan tahun 2009 tersebut yang sebesar 3,53 

juta jiwa ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan angka kemiskinan tahun 2008. Begitu juga 

dengan tingkat pengangguran yang menurun dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,1 

persen pada Februari 2009.282 Jika kita melihat angka di atas, terlihat bahwa kemiskinan 

berdasarkan ukuran pengeluaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan 

data ini, pemerintah saat ini terlihat sudah bekerja keras mengentaskan warga miskin.  

Namun demikian, tidak etis rasanya dan terkesan egoistis jika semua penurunan 

angka kemiskinan dianggap kerja keras pemerintah sendiri, karena hal itu menafikan usaha 

kelompok miskin sendiri untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan peran-serta masyarakat 

sipil. 

 Artinya, program pengentasan kemiskinan perlu dilihat seberapa besar mampu 

menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok miskin dan kendala-kendala yang 

dihadapi program itu. Seperti diketahui, kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak 

hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi berdimensi banyak termasuk dimensi psikologis, 

struktural, politis, dan lain sebagainya. Kemiskinan adalah suatu fenomena yang amat 

kompleks. Hal tersebut bukan hanya menunjukkan penghasilan rendah, kekurangan pangan, 

kondisi kesehatan yang buruk, dan lingkungan yang kumuh, tetapi juga ketidakberdayaan 

dan ketergantungan pada pihak lain. Efektivitas dari suatu program penanggulangan 

kemiskinan yang diluncurkan harus dilihat dari kemampuan program tersebut dalam 

mengubah kondisi-kondisi tersebut. 

                                                           
282 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Analisa Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro, 

2009, hlm 10 
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Dari penjelasan terdahulu dapat diketahui bahwa instrumen utama kebijakan 

penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia masih sedikit berkutat pada bantuan-

bantuan yang bersifat charity (amal). Katakanlah seperti Jaringan Pengaman Sosial (JPS), 

Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pertanyaannya adalah 

seberapa efektifkah program-program ini. Namun demikian, dalam rangka membantu rakyat 

miskin yang terkena dampak krisis ekonomi, agaknya bisa dipertimbangkan. Akan tetapi 

jika kebijakan ini bersifat parmanen, hal ini hanya akan meningkatkan ketidakberdayaan dan 

ketergantungan rakyat miskin, sehingga pada gilirannya kemandirian akan hilang.   

Mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut 

persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri. Pertama, 

menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai 

dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Kedua, menumbuhkan proses 

kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja 

keras untuk mencapai kesejahteraan umum. Ketiga, menciptakan distribusi pendapatan dan 

kekayaan masyarakat secara adil dan merata. Keempat, menjaga stabilitas dan 

keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan. 283 

Berdasarkan prinsip di atas, Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif 

dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, kiranya 

pemerintah Indonesia untuk berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling 

strategis dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga 

miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”.284 Ini berarti 

pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator 

pemberdayaan. 

Dalam lembaran sejarah Islam, Umar bin Khattab pernah dikritik oleh salah seorang 

sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, mengenai pendistribusian kas Baitul Mal sebagai 

                                                           
283 Sasli Rais, “Kebijakan Publik Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Makalah Mata Kuliah Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islam, Magister Universitas Indonesia, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 

PSKTI, UI tahun 2002. 

284 Sulekale, DD., (2003). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi 

Rakyat, Artikel Th. II No. 2, April 2003. www.ekonomirakyat.org; 
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tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan orang-orang yang berjasa dalam membela 

Islam.285 Menurutnya, hal demikian akan mendongkrak mereka dengan sifat malas, dan akan 

menjadi fatal ketika pemerintah sudah tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut.286 Khalifah 

menyadari bahwa kebijakan tersebut mengandung kekeliruan dan berimbas negatif terhadap 

strata sosial masyarakat dan berniat untuk memperbaikinya. Namun Umar wafat  sebelum 

terealisasikan rencananya.287 

Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan tidak cukup kiranya jika hanya 

dilakukan dengan  pendekatan yang developmentalistik saja. Akan tetapi penanggulangan 

kemiskinan  perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan “modal sosial” yang ada 

di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling 

percaya. Fakta di atas sudah membuktikan bahwa betapa pemerintah tak akan mampu 

berbuat banyak dalam proses penurunan angka kemiskinan tanpa menggandengkan 

tangannya dengan tangan-tangan usaha kelompok miskin untuk keluar dari jebakan 

kemiskinan serta merangkul peran-serta masyarakat sipil. 

  Pada masa Rasulullah, ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara 

golongan Muhajirin dan golongan Anshor sangat ditekankan. Rasulullah sangat menyadari 

bahwa asas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan program yang dapat 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang 

melanda kaum muslimin.288 Pandangan ini sudah barang tentu berangkat dari nilai-nilai 

qur’ani yang menghormati sesama manusia dan menekankan masalah ukhuwah/ 

persaudaraan (Qs. Al-Hujarat : 10), ta’awun/ tolong menolong/ kebersamaan (Qs. Al-

Maidah : 3). 

Disinilah pentingnya zakat, infaq, shadaqah yang telah digariskan dalam ajaran 

Islam. Pemerintah dalam hal ini menjadi pendorong masyarakat membayar kepada Badan 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang telah didirikan di seluruh propinsi, 

                                                           
285 Para Sejarawan meyakini bahwa tindakan Umar demikian adalah tidak lain dan tidak bukan 

sebagai pemberian tanda jasa kepada relawan yang telah gigih berjuang membela dan meneggakan agama 

Islam di awal kehadirannya. 
286 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah. Hlm. 64 
287 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam.Jilid 1 (Yogyakarta : PT Dhana Bakti  Wakaf, 1995), hl.m 

165 
288 Ayief Fathurrahman, “Strategi Rasulullah Membangun Perekonomian Madinah”, Makalah 

dipresentasikan, Magister Studi Islam, UII, 2010, hlm 7-8 
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kabupaten dan kecamatan. Kemudian mendistribusikanya kepada yang miskin, agar bisa 

keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. Dengan demikian, ZIS berusaha meningkatkan 

taraf hidup fakir miskin ke tingkatan hidup yang layak. ZIS juga merupakan sarana untuk 

mendekatkan jurang pemisah antara orang kaya dengan fakir miskin.289 

Sebagaimana diketahui, salah satu langkah kongkrit pemerintah dalam mengatasi 

kemisikinan yaitu berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-

MANDIRI). Dalam tinjauan ekonomi Islam, menumbuhkan peranan setiap individu dalam 

meningkatkan kualitas hidupnya termasuk mengatasi persoalan kemiskinan yang melanda 

diriya merupakan jalan utama yang di anjurkan, baik itu dengan berusaha maupun bekerja 

dan lain sebagainya. Masyarakat didorong pada arah yang lebih progesif, aktif, dan 

produktif, sehingga mentalitas yang terbentuk mencerminkan kecenderungan yang positif. 

Ini berarti pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi 

fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses 

pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh 

keluarga miskin itu sendiri bersama  komunitasnya melalui proses dialog yang produktif 

agar sesuai dengan konteks setempat. 

Hal ini mengandung arti bahwa tidak selamanya ketergantungan pada pemerintah 

akan membawa lari dari jeratan kemiskinan, akan tetapi kemandirianlah merupakan tonggak 

awal untuk keluar dari lingkarannya. Sehingga, ketika program kebijakan dari pemerintah 

tersebut berakhir, pola pikir masyarakat dalam memandang persoalan kemiskinan adalah 

persoalan “individual”, sehingga kemandirian merupakan jalan pilihan yang tepat.  

Walaupun demikian, masalah fundamental yang bernama kemiskinan tetap menjadi 

tanggungjawab Negara. Menurut Islam, dalam pemberantasan kemiskinan dan kepincangan 

pendapatan masyarakat, Negara harus melakukan intervensi dalam masalah ini. Dalam Al-

Qur’an diajarkan prinsif al-ma’un atau tanggungjawab sosial dapat diwujudkan ke dalam 

lembaga-lembaga negara, sebab kalau tidak maka seluruh masyarakat dapat terkena predikat 

“mendustakan agama”. Negara sebenarnya hanya bertugas menjamin terlaksananya ajaran 

                                                           
289 Muhammad Yusuf Qardhawi, Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, (Surabaya : PT 

Bina Ilmu , 1996), hlm 174 
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ini, apakah dengan tindakan yang lebih langsung atau mendorong swasta dan masyarakat 

sendiri untuk melaksanakan doktrin itu. 

Para pemikir Islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara 

yang aktif, baik dalam mengendalikan perekonomian ke arah perkembangan yang lebih 

stabil, terutama untuk mencegah pengangguran, mengarahkan alokasi sumberdaya sehingga 

dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam 

kegiatan usaha serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga 

tidak timbul kepincangan dan ketidakadilan sosial.  

Sehingga dengan demikian, kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat perlu 

dalam hal ini.290 Dan ini sesuai dengan amanat UUD 1945 mengatakan bahwa, "Fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" (Pasal 34 ayat 1). 

 

F. Kesimpulan 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beragam program yang diluncurkan pemerintah 

Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Memang terdapat indikasi kuat bahwasanya 

meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata 

implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hampir miskin masih 

cukup tinggi, dan apabila terjadi sedikit 'gejolak', maka dengan sangat mudah mereka akan 

kembali menjadi miskin.  

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang amat kompleks. Sehingga dengan 

demikian, kemiskinan tidak saja menyangkut problem kultural, tetapi juga problem 

struktural yang menyangkut bagaimana negara membuat kebijakan fiskal yang berorientasi 

pada penanggulangan kemiskinan Secara kultural, Islam menganjurkan untuk 

menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan 

menumbuhkan proses kebersamaan sosial melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Secara 

struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan 

dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata dan menjaga stabilitas dan 

                                                           
290 Abdul Waidl, dkk, Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat, 

(Yogyakarta : Lkis, 2008). 
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keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta 

sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih 

layak. 
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MENGKAJI KONSEP DAN FUNGSI UANG : KAJIAN  NORMATIF-DEDUKTIF 

DAN HISTORIS-INDUKTIF 

A. PENDAHULUAN 

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun yang telah lalu, tepatnya pada 

bulan Oktober 2008, sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang yang 

mengalami instabilitas. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang 

menjadi masalah serius. Guncangan  yang terjadi pada Negara adikuasa tersebut dipastikan 

telah memberikan dampak terhadap perekonomian global. Gejolak perekonomian yang 

terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi di beberapa kawasan. 

Keterbukaan ekonomi antarnegara, memungkinkan terjadinya resesi di suatu Negara untuk 

mengarah dan mempengaruhi Negara lainnya. 

Dalam sejarah krisis keuangan dunia, tercatat bahwa stabilitas ekonomi global telah 

tergoncang berkali-kali. Amerika Serikat sendiri pernah mengalami goncangan luar biasa 

pada tahun 1929 yang dikenal dengan “The Great Depression” atau “The Black 

Thusday”,291  kemudian gocangan krisis pun menyusul pada tahun 1985, tahun 1987, tahun 

1997, dan 2000, serta belakangan pada tahun 2008. Gocangan krisis ini selalu bermula dari 

adanya gesekan di sektor keuangan. Dan dalam rangka memulihkannya selalu dengan 

suntikan modal atau pemberian talangan dana dari pemerintah ke perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan. 

Roy Davies dan Glyn dalam bukunya The History of Money from Ancient Time to 

Present Day, menguraikan sejarah kronologi krisis sektor secara komprehensif. Menurut 

catatan mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda 

banyak Negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun sekali telah 

                                                           
291 Thomas Johnston, The Depression Years, dikutip dari http://library.thinkquest.org/ 

3483/Right/gd.html, diakses tanggal 5 April 2010. Peristiwa ini memunculkan aliran Keynes yang 

menggantikan aliran klasik (Adam Smith, dkk). Penjelasan serupa, juga terdapat pada buku karya Rivai, 

Veithzal dan Andi Buchari, Islamic Economic : Ekonomi Syari’ah bukan Opsi tetapi Solusi, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2009), hlm. 301 
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terjadi krisis finasial hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat 

manusia.292 

Menurut beberapa ekonom, sumber krisis ini berasal dari  sistem uang yang selama 

ini diterapkan. Krisis keuangan di atas diyakini dari pemahaman konsep uang yang keliru, 

yang hanya berdiri di atas sistem keserakahan,293 sehingga evolusi uang dalam dunia modern 

mengalami disfungsi yang pada gilirannya menciptakan guncangan ekonomi global. 

 Fractional reserve banking adalah salah satu karakteristik utama dari sistem 

keuangan modern yang diaplikaskan di perbankan. Dengan sistem ini utang bank menjadi 

komoditas “popular” dan menjadi lumbung komersial terutama melalui produk gironya  

yang dijadikan sebagai uang. Peranan uang dalam perekonomian merupakan urat nadi dan 

jantung hidup matinya ekonomi global. Saat ini perekonomian modern tidak dapat 

dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, 

perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana uang 

didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran.  

Namun seiring dengan tuntutan zaman dengan segala logika kepentingannya, fungsi 

uang sedikit demi sedikit, berproses secara evolutif. Proses peningkatakan ini tanpa disadari, 

sedikit demi sedikit telah menggesser garis batas, mereduksi nilai, bahkan mendobrak pintu 

tatanan moral dan etika peradaban perekonomian umat manusia di seantero belahan dunia. 

Sehingga pada gilirannya, kesalahpahaman terhadap konsep dan fungsi uang berakibat fatal 

terhadap stabilitas ekonomi global.  

Inilah sebetulnya latar belakang mengapa Islam harus “menghidupkan” kembali 

konsep dan fungsi berwawasan Islamic view, agar keseimbangan umat manusia kembali 

tertata dan berjalan sesuai dengan atura-aturan normal kemanusian. 

                                                           
292  Roy Davies dan Glyn Davies, A History of Money from Ancient Time to Present Day, (New York : 

Oxport University Press, 1996), hlm. 13 

293 Keserakahan telah menjadi akar operasional sistem kapitalis, sehingga pada gilirannya 

menciptakan tsunami perekonomian masyarakat dunia. Inilah sebetulnya latar belakang mengapa Islam harus 

“menghidupkan” kembali sistem ekonomi berwawasan Islamic view, agar keseimbangan umat manusia 

kembali tertata dan berjalan sesuai dengan atura-aturan normal kemanusian. Untuk lebih mendalam baca 

Mehmet ASUTAY, A Political Economy Approach to Islamic Economics: Sistemic Understanding for an 

Alternative Economic Sistem, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2(2007), hlm. 3-18 
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B. Kajian Normativitas Konsep Uang : Perspektif Al-Qur’an 

Dalam konsep ekonomi Islam uang tidak boleh ditimbun untuk kepentingan 

komersial. Berdasarkan dengan sifatnya, ini artinya uang adalah milik masyarakat (goods 

public). Sehingga dengan menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif berarti 

mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. 

Dengan kata lain, jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama 

artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran 

dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat 

mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas 

beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang 

tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang 

penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “al kanzu” sebagaimana telah 

disebutkan dalam Al-Qur’an: 

 

 

 

 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang 

alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan 

jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 

yang pedih” (QS. 9 :34)  
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”pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar 

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada 

mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS.9 :35)  

Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan dapat 

diketahaui dari ayat di ayat di atas, dalam Al Quran secara eksplisit dinyatakan bahwa alat 

pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak. Berbicara tentang emas, dalam Islam, kata 

dzahab yang berarti emas disebut dalam al-Qur’an sebanyak 8 kali. Tetapi hanya satu yang 

memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan dan menyimpannya, karena tidak 

memanfaatkannya di jalan yang benar. Surat at-Taubah ayat 34 di atas merupakan ayat 

umum yang memerintahkan bahwa kekayaan yang disimbolkan dalam bentuk emas dan 

perak harus diinfaqkan di jalan yang benar. Namun dalam ranah aplikasinya, apakah emas 

langsung sebagai mata uang yang beredar di masyarakat atau hanya sebatas standar uang 

saja, masih menjadi persoalan sendiri.294.  

C.   Kajian Historis Konsep Uang  Perspektif  Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun  

Menurut Al-Ghazali uang diciptakan untuk memfasilitasi pertukaran dalam transaksi 

ekonomi. Al-Ghazali sangat memahami fungsi uang sebagai alat pertukaran (medium of 

exchange). Tukar-menukar barang dan jasa tidak akan efektif jika hanya mengandalkan 

sistem barter. Di sinilah manfaat ciptaan Allah bernama Dinar dan Dirham yang memiliki 

nilai intrinsic dan dapat digunakan sebagai alat pertukaran. Al-Ghazali mengatakan 

“kepemilikan uang (dinar dan dirham) tidak bermanfaat kecuali jika digunakan sebagai 

alat pertukaran barang dan jasa.” Al-Ghazali menilai bahwa sistem barter memiliki 

kelemahan, antara lain :295 

4. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator) 

5. Barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods) 

                                                           
294 Menurut Taqiyuddian an-Nabhani, boleh hukumnya mengeluarkan mata uang non-emas dan non-

perak sebagai pengganti emas dan perak, dengan syarat dalam kas Negara (Baitul Maal) tersimpan emas dan 

perak yang nilainya sama dengan nilai nominal pada mata uang yang dicetak. Untuk lebih mendalam, baca : 

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, (terjemahan), (Surabaya : 

Risalah Gusti, 1996) 

295 Adiwarman Azwar Karim, 2003, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, IIIT Indonesia hlm 

335 
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6. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants). 

 

Selain itu, menurut Al-Ghazali, uang tidak mempunyai harga, namun dapat 

merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau 

diukur masing-masing dengan uang. Ibarat cermin, semua jenis benda yang dihadapkan pada 

sebuah cermin, maka cermin tersebut akan dapat memantulkan gambar benda yang ada di 

depannya. Demikian juga dengan uang, semua benda atau produk yang dihadapkan 

dengannya akan dapat dinilai berapa masing-masing harganya. Dengan demikian uang dapat 

digunakan sebagai satuan unit penilai semua barang dan jasa (unit of account). Uang tidak 

hanya berfungsi sebagai alat pertukaran tapi juga sebagai pengukur nilai (measure of 

value).296 Al-Ghazali mengingatkan supaya tidak menggunakan uang dalam praktik riba 

seperti dalam perkataannya: 

 

“jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan 

dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan 

dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. 

Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat untuk 

mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka 

sendiri.”297  

Ibnu Khaldun298 banyak memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi. Tak 

heran, bila dia juga dijuluki sebagai `Bapak Ekonomi’.299 Gagasan dan pemikiran tentang 

ekonomi Ibnu Khaldun telah mengilhami sejumlah ekonom terkemuka. Empat abad setelah 

Ibnu Khaldun berpulang, pemikirannya tentang ekonomi banyak mempengaruhi ekonomi 

                                                           
296 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Jakarta 

: Pustaka Asatruss, 2005), hlm 128 
297 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, juz 3, (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t) hlm. 78 
298 Ibnu Khaldun bernama lengkap Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad 

Ibn al-Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abd al-Rahman Ibn Khalid Ibn Usman Ibn Hani Ibn 

al-Khattab Ibn Kuraib Ibn Ma'dikarib Ibn Harish Ibn al-Wail Ibn Hujr. Lihat A. Mukti Ali, Ibnu Chaldun dan 

Asal Usul Sosiologi, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), hlm. 18.  
299 Boulakia mengatakan, “Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun 

sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi”. lebih lanjut baca “Ibnu Khaldun Bapak Ekonomi dan Sosiologi, 

di kutip dari http://masmoi.wordpress.com/2010/01/10/ibnu-khaldun-bapak-ekonomi-sosilogi/ di akses tanggal 

1 Maret 2011. Dan Siddiqi juga menyimpulkan bahwa Ibn Khaldun secara tepat dapat disebut sebagai ahli 

ekonomi Islam terbesar. Baca  Nejattullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, alih bahasa M. Anas Sidik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 260 

http://masmoi.wordpress.com/2010/01/10/ibnu-khaldun-bapak-ekonomi-sosilogi/
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Barat.300 Salah satunya  pembahasan mengenai konsep dan fungsi uang. Penjelasan ini 

banyak terdapat dalam kitab “Muqaddimah”. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu 

negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh 

tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara 

mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya 

pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor 

produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) 

terhadap produksi lainnya.301 

Ibnu Khaldun secara jelas menjelaskan bahwa uang befungsi sebagai medium 

pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Senada dengan pendapat Al-Ghozali, Ibnu 

Khaldun memperbolehkan uang yang tidak terbuat dari emas/perak, seperti uang logam dan 

uang kertas yang saat ini banyak digunakan asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat 

bayar resmi, hanya saja pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena 

masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas/perak 

didalamnya.302 Misalnya, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 yang setara 

dengan ½ gram emas. Apabila kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 

seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan ¼ gram emas, maka uang akan kehilangan 

makna sebagai standar nilai.303 

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Syariah dan konvensional adalah uang 

sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account), sedangkan 

perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai 

                                                           
300 Seperti Adam Smith serta David Ricardo, setelah itu, Karl Marx serta John Maynard Keynes juga 

banyak menyerap pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun yang diadopsi Karl 

Marx antara lain, mengenai dialektika yang saling mempengaruhi antara pemikiran dan dasar material. Selain 

itu, mengenai beberapa cara spesifik variabel ekonomi, khususnya dengan peran tenaga kerja dalam hubungan 

sosial. 
301 Franz Rosenthal, Ibn Khaldun : The Muqaddimah, An Introduction to History, dalam Adiwarman 

Azwar Karim, Ekonomi Mikro  Islami, edisi ketiga,….hlm 122 
302 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,....hlm 

201 
303 Choir, “Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar Menurut beberapa pendapat Ulama”, dikutip dari 

http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158, akses 

tanggal 1 Maret 2011 

http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama
http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158
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(store of value) yang kemudian berkembang menjadi “motif money demand for speculation” 

yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, 

Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa “Memperdagangkan uang ibarat 

memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit 

uang yang dapat berfungsi sebagai uang.” 

Dalam ekonomi modern, perdagangan uang menjadi popular karena disamping tidak 

mendatangkan usha yang extra, uang pun dapat dengan mudah didapatkan tanpa harus kerja 

keras. Dalam perpestif ekonomi Islam, sifat ini termasuk dalam katagori maisir 

(mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras). Dalam ekonomi Islam, uang tidak berdiri sendiri, 

yang kemudian bisa mendatangkan uang-uang lain tanpa adanya perantara yang bisa 

mendatangkan uang. Karena fungsi uang sebatas dengan alat tukar, bukan objek tukar atau 

komoditas. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya “Money in Islam: a Study in 

Islamic Political Economy”, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan 

pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.304 

Sementara itu, menurut Rifat al-‘Audi, dalam bukunya Min al-Turats al-Iqtishad li 

al-Muslimin, bahwa uang merupakan konsep aliran (flow concept) yaitu yang tidak bisa 

dijadikan komoditas,305 sedangkan capital bersifat konsep persediaan (stock concept). 

Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh 

Frederick Mishkin dalam bukunya Economiss of Money, Banking and Financial 

Institutionas.306 

Motif berspekulasi menjadi magnet tersendiri terhadap terciptanya fungsi uang 

sebagai komoditas. Dan fungsi ini sebenarnya akan menabrak konsep uang yang selalu 

mengalir (flows concept) ke sektor riil, karena aliran uang akan tersumbat pada sektor pasar 

uang saja. Dampak berubahnya fungsi uang mejadi komoditi dapat kita rasakan sekarang, 

yang dikenal dengan teori “Bubble Economic”. Dalam bahasa al-Qur’an disebut sebagai 

                                                           
304 Choudhury, Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy, (London: The Macmillan Press 

Ltd, 1996) hlm. 24 
305 Rif at al-‘Audi, Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin cet.ke-4  (Makkah: Rabithah 'Alam al 

Islami,1985) hlm. 19 
306 Mishkin, Frederic S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 2. Jakarta : 

Salemba Empat 
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“iktinaz” yang jelas dilarang, bahkan dalam surat at-Taubah ayat 35 akan diancam siksa api 

neraka. 

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar 

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada 

mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS.9 :35)  

Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir 

di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya “Majmu’ 

Fatwa Syaikhul Islam” menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai 

komoditi, yakni :307 

a. Perdagangan uang akan memicu inflasi; 

b. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan 

mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan 

menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ 

karyawan; 

c. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang; 

d. Perdagangan internasional akan menurun; 

e. Logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsic mata 

uang akan mengalir keluar negeri. 

E. Kajian Konsep dan Fungsi Uang Perspektif Keuangan Konvensioanl 

Salah satu kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai 

komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada 

digunakan sebagai alat tukar dalam sektor riil. Lembaga perbankan konvensional juga 

menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang 

digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi 

lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu 

berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya 

                                                           
307 Ibnu Taimiyah , Majmu’Fatwa Syaikh al-Islam, vol. 8, (Riyadh : Matabi’ al-Riyadh 1963/ 1381) 

hlm. 523 
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sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan bumi ini tidak 

pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi. 

Berbicara kredit bank dan instrument bunga, maka erat kaitannya dengan sistem 

perbankan modern yang dikenal sebagai "sistem fractional reserve Banking". Dengan sistem 

ini, lembaga keuangan diizinkan secara formal untuk mengambil sejumlah risiko dana para 

nasabah. Risiko ini timbul dari pinjaman sebagian besar deposito berbasis bunga kepada 

berbagai pihak yang bersedia untuk meminjam. Pemegang saham lembaga keuangan 

memperoleh pendapatan bunga dengan membuat pinjaman menggunakan tabungan deposan 

kepada peminjam pada tingkat lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan kepada deposan. 

Dalam model yang disajikan di sini, bank mengelola beberapa rekening deposito 

yang dimiliki oleh nasabah, dan mengatur  pinjaman tersebut agar  sesuai pada persyaratan 

peraturan yang dibuat oleh bank. Persentase cadangan (reserve), suku bunga kredit, dan 

waktu pinjaman diatur sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. Untuk membuat 

aliran uang melalui sistem ini pada setiap putaran, maka tingkat penerimaan total 

pembayaran bunga (rate of interest) harus ditentukan sebelumnya, sehingga bank membayar 

kewajiban kepada semua deposan yang cukup melalui presentase bunga dan cicilan modal. 

Sehingga pendapatan bunga yang diterima atas pinjaman yang diberikan oleh masing-

masing bank dalam hubungannya dengan modal pinjaman di dalam sistem, di tahap 

berikutnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pemegang rekening lain 

sehingga mereka juga dapat menerima pembayaran yang serupa. Dalam model ini bank 

hanya melakukan pembayaran kewajiban kepada pemegang rekening/ deposan bank itu 

sendiri. Oleh karena itu, aset likuid yang dikenal sebagai "cash reserves," disimpan di 

brankas untuk memenuhi penarikan dana tidak terduga oleh deposan, dan untuk menjamin 

stabilitas (solvabilitas) dari lembaga keuangan.  

Proporsi uang  yang ditentukan kebijakan Bank sentral pada lembaga keuangan tetap 

dalam bentuk tunai dari total simpanan, bahkan bisa serendah 3%. Ini berarti mencapai 97% 

dari total simpanan yang dikucurkan untuk pinjaman dengan mekanisme bunga. Nasabah 

mungkin hanya memiliki satu pinjaman dalam satu waktu tertentu, namun bank bisa 

memberikan pinjaman secara maksimal selama masih ada peminjam dan persyaratan 
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peraturan bank yang sudah disepakati. Bunga atas semua pinjaman dihitung menggunakan 

rumus bunga sederhana, I = P * R * T dimana P adalah pokok pinjaman, R adalah tingkat 

bunga, dan T adalah durasi. Bunga sederhana dipilih karena membuat memeriksa output dari 

model lebih mudah. 

Bahkan, yang lebih beresiko dari konfigurasi model di atas, pinjaman dapat 

dilakukan untuk pemegang rekening di bank lain, atau dibatasi hanya dapat dibuat untuk 

pemegang rekening bank sendiri. Pinjaman antar bank dapat terjadi dan memungkinkan 

untuk memunculkan masalah regulasi jangka pendek yang harus diselesaikan, maka satu-

satunya dengan cara meminjam dana dari bank lain ketika deposito bank dan rasio pinjaman 

tidak memenuhi persyaratan cadangan (reserve requirement). Hal ini dapat telihat pada 

sistem operasi  lembaga keuangan yang dengan hanya sebagian kecil dari aset mereka dalam 

bentuk cair dan tunai, dan jika semua deposan, atau bahkan jumlah yang cukup besar dari 

mereka ingin menarik deposito pada saat yang sama, lembaga keuangan tidak akan mampu 

untuk memenuhi, karena sebagian besar asetnya (hingga 97%) diikat dalam pinjaman (aset 

non-cair). Selisih kewajiban (dalam bentuk deposito) atas aset likuid (cadangan kas) 

menghasilkan ketidaksesuaian antara dua sisi neraca lembaga keuangan. Dengan demikian 

menimbulkan tingkat risiko yang berbahaya. 

Menurut fakta dan data, penerapan model ini menimbulkan beberapa masalah pada 

pengembalian pinjaman dan berdampak pada rendahnya stabilitas sistem keuangan.  

Semakin rendah GWM, semakin besar ketidaksesuaian, dan semakin banyak lembaga 

keuangan dapat meminjamkan. Semakin banyak lembaga keuangan dapat meminjamkan, 

maka semakin banyak pendapatan bunga yang akan diperoleh. Sebagai aset likuid dalam 

kaitannya dengan total simpanan (kewajiban) menjadi lebih kecil, stabilitas lembaga 

keuangan menjadi lebih rendah dan rawan. Dengan kata lain, risiko kegagalan lembaga 

keuangan untuk memenuhi kewajiban lancar meningkat ketika GWM menurun. Ketika 

cadangan terlalu rendah, lembaga keuangan menjadi "kekurangan modal." Hal ini dapat 

terjadi bahkan ketika lembaga keuangan sesuai dengan GWM. 

Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2. Jika bank pertama memberikan 

pinjaman baru, dan kemudian memproses pembayaran pada pinjaman tersebut sebagaimana 
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yang tertera di sebelah kiri tabel, hal ini akan melanggar  kepatuhan peraturan (regulatory 

compliance) saat pembayaran pinjaman sedang diproses. Sebaliknya, jika bank melakukan 

pembayaran dan kemudian memproses pinjaman baru, hal demikian tetap akan sesuai 

dengan peraturan, tetapi tingkat ekspansi moneter akan berkurang dari yang diperkirakan 

oleh model pembayaran non-pinjaman (non-loan repayment model), jumlah pinjaman baru 

akan didasarkan pada basis deposito yang berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guncangan stabilitas keuangan berskala lokal bahkan global mungkin terjadi jika 

upaya sejumlah besar deposan untuk menarik deposito mereka  secara bersama-sama, yang 

dikenal dengan sebutan "bank runs." Sejarah telah membuktikan bahwa risiko tersebut 

sudah terjadi dan nyata. Dalam kasus bank runs, bank sentral, sebagai lender of last resort, 

sebagai satu-satunya cara untuk meminjamkan likuiditas tambahan (bail out) ke bank 

komersil dalam bentuk tunai. 

Bank runs terjadi dengan keteraturan dan biasanya berlangsung selama periode panik 

dan keyakinan yang minim dan terbatas dalam sistem keuangan. Sebuah operasi yang stabil 

dari sistem keuangan fractional reserve sehingga mengandaikan keyakinan dan 

pemeliharaan aura "bisnis seperti biasa." Pertanyaannya adalah haruskah kepercayaan rusak 

sebagai akibat dari kondisi abnormal, ketidakstabilan cepat dan dapat terjadi kapan saja. 

Ketidaksesuaian antara aset likuid dan total kewajiban lembaga keuangan tersebut 

telah menimbulkan kebutuhan untuk "pengelolaan likuiditas" (liquidity management). Hal 

ini memerlukan kepastian bahwa lembaga keuangan tidak kekurangan uang tunai karena 

"investasi" (pinjaman) uang deposan dalam bentuk pinjaman dalam rangka memperoleh 

pendapatan bunga. Dengan kata lain, hal demikian memerlukan kepastian bahwa bank 

mampu memenuhi semua kewajibannya secara tepat waktu. 
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Pinjaman dari "kelebihan cadangan" (excess reserves) berbasis bunga telah 

dibenarkan dengan klaim bahwa risiko "bank runs" kemungkinan sangat kecil untuk terjadi.  

Istilah "hukum probabilitas" menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil deposan akan 

menarik tabungan mereka di setiap titik waktu tertentu. Selain itu, sebagian besar waktu 

setiap penarikan selama periode tertentu akan diimbangi oleh deposito baru. Perpaduan 

jumlah uang keluar dan masuk hampir identik, sehingga perubahan bersih dalam cadangan 

lembaga keuangan sangat minimal terjadi. Situasi ini "membebaskan" sisa dana bank untuk 

melakukan "investasi" berupa pinjaman berbasis bunga. 

Situasi di atas, tentu saja aman dalam kondisi normal,  tetapi tidak pada semua titik 

dalam waktu  tertentu, terutama pada saat-saat krisis. Pada saat seperti itu, deposan akan 

kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan sehingga hasrat untuk menarik 

tabungan mereka secara massal dan besar-besaran. Ini mungkin sulit untuk dilakukan ketika 

dana lembaga keuangan telah "diinvestasikan" lebih dari 90 persen dari tabungan deposan 

dalam bentuk pinjaman, sehingga satu-satu cara  adalah  bank sentral meminjamkan 

lembaga keuangan dana yang cukup dalam menghadapi  kesulitan dana untuk mengatasi 

krisis likuiditas. 

Dengan kata lain, risiko terjadinya "Bank runs" kemungkinan besar akan terjadi. 

Terdapat banyak peristiwa bank runs dalam sejarah, yaitu yang paling terkenal di antaranya 

adalah bank runs selama great depression  pada tahun 1929 - 1939, ketika ribuan bank gagal 

di AS dan di tempat lain, dan baru-baru ini peristiwa bank runs juga terjadi pada 

pertengahan tahun 2007 di Inggris, yaitu kasus  Bank Inggris Northern Rock. 

Menghapus kekuatan bank komersil untuk menciptakan uang dari bank adalah cara 

untuk mengakhiri ketidakstabilan dan siklus boom dan bust yang disebabkan ketika bank 

menciptakan terlalu banyak uang dalam waktu singkat. 

F. PENUTUP 

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan 

sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Ketentuan 

ini telah banyak dibahas ulama seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu 

Khaldun dan lain-lain. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya “Money in Islam: a 

Study in Islamic Political Economy”, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk 
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diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara. Oleh 

karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money 

demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Penyebab krisis global yang selama ini 

terjadi diyakini berasal dari “motif money demand for speculation “ dan money creation 

yang diciptakan bank komersil. Oleh karena itu, menghapus kekuatan bank komersil untuk 

menciptakan uang dari bank dan mengembalikan fungsi uang ke “kodratnya” sebagai alat 

tukar adalah cara untuk mengakhiri ketidakstabilan dan siklus boom dan bust yang 

disebabkan ketika bank menciptakan terlalu banyak uang dalam waktu singkat. 
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