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T j Hid M i ?Tujuan Hidup Manusia ?

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan 
kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik 
secara material maupun spiritual, individual maupun p p p
sosial. 
Dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi sangat sulit 
diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam 
memahami dan menerjemahkan keinginanya secara 
komprehensi, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar 
aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang 
bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebutbisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut.



T j Hid M i ?Tujuan Hidup Manusia ?

1. Secara umum : Kesejahteraan
2. Sudut Pandang barang : 

D l ( 3 G )Dulu ( 3 G )
Sekarang : kapitalisme > materi

Kapitalisme demokratik memaknai kesejahteraan sebagai 
suatu keadaan yang membahagiakan setiap individu. 
Kebebasan individu adalah merupakan tujuan utama yaitu 
kebebasan politik kebebasan ekonomi kebebasan berfikirkebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, 
dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan 
tercapai dengan sendirinya jika kebebasan dan 
kesejahteraan terjaminj j



T j Hid M i ?Tujuan Hidup Manusia ?

Sosialisme : Kesejahteraan bersama 
kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan 
masyarakat secara kolektif. Konflik antarkepentingan 
individu dan hukum sosial diyakini akan mendominasiindividu dan hukum sosial diyakini akan mendominasi 
kondisi setiap masyarakat, dan hal ini akan berlangsung 
terus hingga setiap kepentingan setiap individu dilebur 
menjadi kepentingan kolektif. Meskipun demikian, konflik ini j p g p
cenderung di warnai oleh konflik materialistik.

3. Islam
a Beribadah kepada allah ?a. Beribadah kepada allah ?
b. Mencari ridho Allah ?
c. Bahagia didunia dan akhirat ?g



K D Ek i I l ?Konsep Dasar Ekonomi Islam ?

Falah sebagai Tujuan Hidup
• Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja 

aflaha yuflihu (kesuksesan Kemuliaan atauaflaha-yuflihu (kesuksesan, Kemuliaan atau 
kemenangan  dalam hidup).

• Falah menurut islam diambil dari kata Alquran, 
sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka 
panjang, dunia dan akhirat.

• Falah merupakan konsep yang mullti dimensi. Ia p p y g
memiliki implikasipada aspek perilaku 
individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.



A. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tigap , p g
pengertian

Kelangsungan hidup,

Kebebasan dan keinginan,

Kekuatan dan kehormatan.Kekuatan dan kehormatan.

B untuk kehidupan akhirat, falah mencakup

Kelangsungan hidup yang abadiKelangsungan hidup yang abadi,

kesejahteraan abadi,

kemuliaan abadi,

Pengetahuan abadi (bebas dari segala
k b d h )kebodohan).



ASPEK FALAH
Unsur falah Aspek Mikro Aspek Makro

Kelangsungan
hidup

• Kelangsungan hidup         bioologis 
kebebasan  keturunan dan sebagainya. 

• Keseimbangan ekologi dan lingkungan

• Kelangsungan hidup Ekonomi: kepemilikan 
Faktor produksi

• Pengelolaan sumberdaya alam 
• Penyediaan kesempatan berusaha untuk 

semua penduduk

• Kelangsungan hidup Sosial: persaudaraan dan 
harmoni hubungan  sosial

• Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik 
antarkelompok

• Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam 
i i i li ik

• Jati diri dan kemandirian 
partisipasi politik

Kebebasan 
berkeinginan

• Terbebas kemiskinan • Penyediaan sumber daya untuk seluruh 
penduduk

K di i hid P di b d t k i• Kemandirian hidup • Penyediaan sumber daya untuk generasi 
yang akan datang

Kekuatan dan harga diri • Harga diri • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari 
utang

• Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup 
dan kehormatan

• Kekuatan militer



MASALAH YANG DIHADAPI MANUSIAMASALAH YANG DIHADAPI MANUSIA

Bagaimana manusia mampu mencapai falah sangatBagaimana manusia mampu mencapai falah sangat 
tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. 

Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam 
mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup 

karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena 
itu, Islam mengajarkan bahwa unuk mencapai falah, 
manusia harus menyadari hakekat keberadaannya di 
dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain 

manusia tercipta kecuali karena kehendak yang 
menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa 

mencapai kesuksesan hidupnya ia mengikuti petunjukmencapai kesuksesan hidupnya ia mengikuti petunjuk 
Pencipta



Mashlahah sebagai Tujuan 
A k M i F l hAntara untuk Mencapai Falah

• Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di , p y g j
dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila 
terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia 
secara seimbangsecara seimbang. 

• Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 
memberikan dampak yang disebut denganmemberikan dampak yang disebut dengan 
mashlahah. 

• Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik 
material maupan non material, yang mampu 
meningkatkan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang paling muliamakhluk yang paling mulia



Mashlahah sebagai Tujuan 
A k M i F l hAntara untuk Mencapai Falah

Menurut as-Shatibi, mashlahah dasar bagi g
kehidupan manusia terdiri dari lima hal,

• agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (’aql),
keluargadan keturunan (nasab) dan materialkeluargadan keturunan (nasab), dan material.

• Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar 
manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus 
di hi i d t hid b h i didipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di 
dunia dan di akhirat. 

• Jika salah satu dari kebutuhan diatas  tidak J a sa a satu da ebutu a d atas t da
terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang 
niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai 
dengan sempurnadengan sempurna.



Permasalahan 
d l M i F l hdalam Mencapai Falah

a. Ketidakmerataan distribusi sumber daya
b K t b t ib. Keterbatasan manusia

c. Konflik antartujuan hidup

Permasalahan Ekonomi:
Kelangkaan relatif

Cakupan ekonomi islam:
1 Konsumsi: komoditas apa yang diperlukan1. Konsumsi: komoditas apa yang diperlukan

untuk mewujudkan mashlahah?
2. Produksi: Bagaimana komoditas dihasilkan

agar mashlahah dapat terwujud ?
3. Distribusi: Bagaimana sumberdaya dan komoditas 

didistribusikan sehingga mencapai mashlahah?



MASALAH EKONOMI ISLAM
Barang

Jasa

Menjadi 
Alat Pemuas

Mempunyai 
Nilai Guna 

(Utility)
Jasa

P ktif I l

Distribusi 
Barang

Terbatas 
(li it d)

Jumlahnya 
Terbatas
(Scarcity)

Kemiskinan 

Perspektif Islam

Kebutuhan 
Manusia 
(human 
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Masalah 
Ekonomi
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dan Jasa 

(limited):
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needs
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Tak 
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needs

Perspektif Kapitalisme dan 
Sosialisme



Islam, Ekonomi Islam, dan 
R i liRasionalitas

• Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, g g
karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan 
(integral) dari agama islam. 

• Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akanSebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan 
mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya.

• Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dimana 
islam telah menyediakan berbagai perangkat aturanislam telah menyediakan berbagai perangkat aturan 
yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam 
bidang ekonomi. 
B b t i i b if t ti d b l k• Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, 
sementara beberapa yang bersifat kontesktual sesuai 
dengan situasi dan kondisi. 



Ekonomi sebagai Bagian Integral 
d i A I ldari Agama Islam

• Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan g y
dengan  spiritualitas dan ritualitas, namun agama 
merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan 
peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek p g p p
kehidupan manusia.

• Ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang 
mempelajari perilaku manusia dalam menggunakanmempelajari perilaku manusia dalam menggunakan 
sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang 
dan jasa yang di butuhkan manusia. 

• Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian• Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian 
dari agama.



Ekonomi sebagai Bagian Integral 
d i A I ldari Agama Islam

• Islam memandang aktivitas ekonomi secarag
positif.

• Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas
ekonomi maka semakin baik sepanjang tujuanekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan
dari prosesnyasesuai dengan ajaran islam.

• Ketaqwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi
d d kti it k ipada penurunan produktivitas ekonomi,

sebaliknya justru membawa seseorang untuk
lebih produktif.

• Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan
selama diperoleh dengan cara-cara sesuai
dengan nilai-nilai islamdengan nilai nilai islam.



Ekonomi:Bagian Dari SyariahEkonomi:Bagian Dari Syariah 

Syariah 

Muamalah (interactions) 

EconomyEconomy 



Hubungan Ilmu Iman dan Amal

I

Hubungan Ilmu, Iman dan Amal

Iman 

Ilmu  Amal 



Bab. 2 Pengertian dan Ruang 
Li k Ek i I lLingkup Ekonomi Islam

• Ekonomi islam sebenarnya telah muncul sejak islam itu 
dil hi k Ek i i l l hi b k l h t di i lidilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah suatu disiplin 
ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama 
islam. 
S b i j hid l k i l b ik• Sebagai ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan 
petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk 
ekonomi. 
Sejak abad ke 8 telah muncul pemikiran pemikiran• Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran 
ekonomi islam secara parsial, misalnya peran negara 
dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, 
dan lain-lain tetapi pemikiran secara komprehensifdan lain lain, tetapi pemikiran secara komprehensif 
terhadap sistem ekonomi islam sesungguhnya baru 
muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin 
marak sejak dua dasawarsa terakhir.j



Pengertian Ekonomi IslamPengertian Ekonomi Islam

• Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupayaSuatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 
untuk memandang; menganalisis, dan akhirnya 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
ekonomi dengan cara yang islami.

• Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang 
islami disini adalah cara-cara dan didasarkan 
atas ajaran agama islam, yaitu Alquran dan 
sunnah Nabi Dengan pengertian seperti inisunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini 
maka istilah yang sering digunakan adalah 
ekonomi islamekonomi islam



Pengertian Ekonomi IslamPengertian Ekonomi Islam

• Dalam pandangan Islam ilmuDalam pandangan Islam, ilmu 
pengetahuan adalah suatu cara yang 
sistematis untuk memecahkan masalahsistematis untuk memecahkan masalah 
kehidupan manusia yang didasarkan atas 
segala aspek tujuan (ontologis) metodesegala aspek tujuan (ontologis), metode 
penurunan kebenaran ilmiah 
(epistemologis) dan nilai-nilai (aksiologis)(epistemologis), dan nilai nilai (aksiologis) 
yang terkandung pada ajaran islam. 



Pengertian Ekonomi IslamPengertian Ekonomi Islam
• Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang p y g

diturunkan dari ajaran Alquran dan  sunnah. 
• Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang 

tidak bersumberkan dari Alquran dan sunnah tidak dapattidak bersumberkan dari Alquran dan sunnah tidak dapat 
dipandang sebagai ekonomi islam. 

• Ekonomi islam merupakan representasi perilaku 
ekonomi umat muslim untuk melaksanakn ajaran islamekonomi umat muslim untuk melaksanakn ajaran islam 
secara menyeluruh. 

• Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan 
f i d ktik k i dil k k l hpenafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh 

umat islam yang tidak bebas dari kesalahan dan 
kelemahan.



Ekonomi islamEkonomi islam

Definisi: Ekonomi islam adalah ilmu yangDefinisi: Ekonomi islam adalah ilmu yang 
mempelajari usaha manusia untuk 
mengalokasikan dan mengelola sumbermengalokasikan dan mengelola sumber 
daya untuk mencapai falah berdasarkan 
pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquranpada prinsip prinsip dan nilai nilai Alquran 
dan sunnah



I- Hakikat Ekonomi:

• Istilah Ekonomi:Istilah Ekonomi:
Eko (mengatur) dan Nomos (rumah tangga) = Greek (Yunani Kuno);
Maka, ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan,
baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2)baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2)
menjaga pengadaannya, maupun (3) tatacara pendistribusiannya
kepada masyarakat.

Bidang EkonomiBidang Ekonomi

Ilmu EKonomiIlmu EKonomi Sistem EkonomiSistem Ekonomi

Memperbanyak jumlah, dan 
menjaga pengadaannya

Tatacara distribusi kekayaan di 
tengah masyarakat

(Faktor Produksi) (Pemikiran dan Konsep Ekonomi)



SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI

PENGERTIAN:
SISTEM EKONOMI MERUPAKAN SUATU KESATUAN PRANATA BERLAKUNYASISTEM EKONOMI MERUPAKAN SUATU KESATUAN PRANATA BERLAKUNYA 

AKTIVITAS EKONOMI BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN MASYARAKAT DALAM 
MENGGUNAKAN SUMBER DAYA YANG LANGKA BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN 

PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA

SISTEM EKONOMI

KAPITALIS SOSIALIS

CAMPURAN
(MIXED ECONOMIC SYSTEM)(MIXED ECONOMIC SYSTEM)



EKONOMI SYARIAH EKONOMI KONVENSIONAL

MANUSIA SOSIAL TETAPI
BERAGAM MANUSIA SOSIAL

KEBUTUHAN
TERBATAS

ALAT PEMUAS
KEBUTUHAN 

KEBUTUHAN
TAK TERBATAS

ALAT PEMUAS
KEBUTUHAN

YANG LANGKA

MASALAH 

TAK TERBATAS KEBUTUHAN 
YANG LANGKA

MASALAH 
EKONOMI

SELEKSI BERDASARKAN NILAI-NILAI ISLAM SELEKSI BERDASARKAN KEINGINAN 
INDIVIDU

EKONOMI

INDIVIDU



TEORI EKONOMI : 
S T k ik B ikiSuatu Teknik Berpikir

Ada ungkapan dari JM. Keynes :g p y

“The theory of economics is a method“The theory of economics is a method 
rather than a doctrine, an aparatus of the 

mind a technique of thinking whichmind, a technique of thinking, which 
helps its prosossor to draw correct 

conclusions”conclusions”



ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIVE

ISLAM

AQIDAH SYARIAH AKHLAQ

MUAMALAH IBADAHMUAMALAH IBADAH

SPECIAL RIGHT PUBLIC RIGHT

CRIMINAL LAWS CIVIL LAWS INTERIOR AFFAIRS EXTERIOR AFFAIRS

INTERNATIONAL RELATIONINTERNATIONAL RELATION

ADMINISTATIVE FINANCE CONSTITUENCY

LEASING INSURANCE BANKING MORTGAGE VENTURE CAP



RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM YANG TELAH 
DIBAHAS ULAMA KLASIKDIBAHAS ULAMA KLASIK

Population
Of Growth

MoneyMoneter

Mekanisme
PTaxation EKONOMI

ISLAM Pasar
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Of labour



RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM YANG TELAH 
DIBAHAS ULAMA KLASIKDIBAHAS ULAMA KLASIK

Trade
Circle Supply

&
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S t
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Ekonomi Islam sebagai Suatu 
Il d NIlmu dan Norma

• Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif g g p
(positive economics) dan ekonomi normatif 
(normative economics) merupakan sesuatu 
yang sangat penting dalam mempelajari y g g p g p j
ekonomi islam. 

• Ekonomi ’positif’ membahas mengenai realitas 
hubungan ekonomi atau membahas sesuatuhubungan ekonomi atau membahas sesuatu 
yang senyatanya terjadi, 

• ekonomi ’normatif’ membahas mengenai apa 
h j diyang seharusnya terjadi atau apa yang 

seharusnya dilakukan. Keharusan ini didasarkan 
atas nilai (value) atau norma (norm) tertentu( ) ( )



Ekonomi Islam sebagai Suatu 
Il d NIlmu dan Norma

• Ilmu ekonomi konvensional melakukan 
pemisahan secara tegas antara aspek positif 
dan aspek normatif. Pemisahan aspek normatif 
dan positif mengandung implikasi bahwa fakta p g g p
ekonomi merupakan suatu yang independen 
terhadap norma, tidak ada kausalitas antara 
norma dengan faktanorma dengan fakta

• Salah satu kritik utama para pemikir islam 
terhadap ilmu ekonomi konvensional, teritama 
kapitalisme adalah adnya kecenderungannyakapitalisme, adalah adnya kecenderungannya 
untuk mengklaim bebas nilai (value free), serta 
mengabaikan pertimbangan moral



Ekonomi Islam sebagai Suatu 
Il d NIlmu dan Norma

• Ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada 
d t itif ( iti i ) d ldataran positif (positive economics) dengan alasan 
menjaga obyektivitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks 
ini, ilmu ekonomi dianggap benar-benar independen 
terhadap norma atau nilaiterhadap norma atau nilai

• Teori, model, kebijakan dan masyarakat ekonomi yang 
dikembangkan selama 2 abad terakhir berada dalam 
lingkup tradisi materialismelingkup tradisi materialisme

• Tradisi pemikiran neo klasik, yang merupakan mazhab 
pemikiran ekonomi mains tream saat ini, cenderung 
menempatkan filsafat individualisme, merkantilisme, dan 
utililitarianisme sebagai dasar dalam penyusunan teori 
dan model ekonominya.dan model ekonominya.

•



Konsep Rasionalitas IslamKonsep Rasionalitas Islam

a. Setiap pelaku ekonomi bertujuana.   Setiap pelaku ekonomi bertujuan 
mendapatklan mashlahah

• Mashlahah yang lebih besar lebih disukai y g
daripada yang lebih sedikit.

• Mashlahah diupayakan terus meningkat p y g
sepanjang waktu

b.   Tiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk 
tidak melakukan kemubaziran (non-

wasting)



Konsep Rasionalitas IslamKonsep Rasionalitas Islam

c. Setiap pelaku ekonomi selalu berusahac.   Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha 
untuk meminimumkan risiko 

– Risiko yang bernilai (Worthed Risk)y g ( )
Risiko ini mengandung dua elemen yaitu 
resiko (risk) dan hasil (return)( ) ( )
Jika mashlahah yang diterima lebih besar dari 
risiko, yaitu pengorbanan, maka pengorbanan 
tersebut tidak dapt dikatakan sebagai hal 
yang sia-sia dan karenanya tidak 
b t t d k i tibertentangan dengan aksioma non-wastin

– Risiko yang tak bernilai (Unworthed risk)



Konsep Rasionalitas IslamKonsep Rasionalitas Islam

a. Setiap pelaku ekonomi bertujuana.   Setiap pelaku ekonomi bertujuan 
mendapatklan mashlahah

• Mashlahah yang lebih besar lebih disukai y g
daripada yang lebih sedikit.

• Mashlahah diupayakan terus meningkat p y g
sepanjang waktu

b.   Tiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk 
tidak melakukan kemubaziran (non-

wasting)



Ekonomi Islam Vs. Ekonomi KonvensionalEkonomi Islam Vs. Ekonomi Konvensional 

• Secara filosofis, ekonomi Islam berbeda dengan g
ekonomi konvensional. Perbedaan ini terletak dari 
sumber Ilmu Pengetahuan (Al Quran & Hadits), proses 
ontologi, epistemologi, metodologi dan juga pada g p g g j g p
akhirnya melahirkan praktik ekonomi yang berbeda pula. 

• Ekonomi Islam dilandasi oleh aspek tauhid sebagai 
fundamental aspek Dimana aspek ini akan menurunkanfundamental aspek. Dimana aspek ini akan menurunkan 
sejumlah aspek lainnya seperti kebenaran, keadilan dan 
adanya pertanggungjawaban seorang muslim atas 
semua perbuatannyasemua perbuatannya.  



• Perbedaan inilah yang mengakibatkan y g g
kedudukan ekonomi Islam tidak bisa 
disejajarkan dengan ekonomi Konvensional baik 
dalam tataran ilmu maupun tataran praktik p p

• Bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi yang 
berada di antara ekonomi kapitalis dan ekonomi 
sosialis jelas merupakan hal yang perlusosialis jelas merupakan hal yang perlu 
dipertanyakan secara filosofis mengingat secara 
sumber dan proses pengembangan ilmu 
ekonomi Islam tidak sama dengan ekonomiekonomi Islam tidak sama dengan ekonomi 
konvensional. 



• Aspek perbedaan paling nyata kita melihat p p p g y
dalam AlQuran, salah satunya dapat kita lihat 
dalam surat Ar Ruum ayat 39. “ Dan sesuatu 
riba (tambahan) yang kamu berikan agar diariba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
menambah pada harta manusia, maka riba itu 
tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang p , p y g
kamu berikan berupa zakat yang kamu 
maksudkan untuk keridhoan Allah, maka orang-
orang yang demikian itulah orang orang yangorang yang demikian itulah orang-orang yang 
melipatgandakan pahalanya”



• Demikian juga dengan surat Al Baqarah ayat 261 yang j g g q y y g
menyebutkan : 

“   Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalahorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah 
melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki Danmelipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

• Pemahaman ini tentunya tidak bisa diterima sebagai 
ilmu/sains dalam ilmu pengetahuan kontemporerilmu/sains dalam ilmu pengetahuan kontemporer. 



PEMIKIRAN ILMU EKONOMI
M Y f Q dh iMenurut : Yusuf Qardhawi

• Sesungguhnya Ilmu ekonomi  bukanlah kebenaran yang pasti 
dan bukan pula sesuatu yang abadi. Pemikiran yang 
berkembang sekitar ekonomi adalah faham yang selalu 
berubah dan mungkin disanggah. Ilmu ekonomi : ilmu yang 

l i l i d i kmengalami revolusi dari masa ke masa.
• Ilmu ekonomi (sebagaimana ilmu lainnya) masih sebagai ilmu 

yang senantiasa dalam proses “ diterima atau ditolak “.  
• Kalau benar kita umat Islam, sepantasnya kita jaga eksistensi 

agama dengan segala keabsahan dan ciri khasnya.

.... Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar 
terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat 
demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan 

d h i ki t k dik b lik k d ik t b tpada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (al Baqarah : 85).



ANATOMI EKONOMI SYARIAHANATOMI EKONOMI SYARIAH

AL-QUR’AN

HADIST

SYARIAH/FIQHSYARIAH/FIQH Praktek Ekonomi Islam 
dalam Sejarah dan

Pemikiran Ilmuwan Muslim 
tentang Ekonomitentang Ekonomi

SISTEM EKONOMI SYARIAH



MENGAPA EKONOMI ISLAM
• EKONOMI ISLAM ADALAH EKONOMI YANG 

BERDASARKAN KETUHANAN
Aktiftas usaha(produksi distribusi konsumsi)- Aktiftas usaha(produksi,distribusi,konsumsi) 
hanya untuk menjalankan perintah Allah.

- Ketika melakukan sesuatu : bagian dari ibadah.g
- Ketika menikmati sesuatu ti dak berlebihan
- Ketika menikmati kebaikan (hatinya sadar itu dr 

Allah)Allah)
- Ketika memiliki harta, tidak sesuka hatinya
• EKONOMI DALAM ISLAM BUKAN TUJUANEKONOMI DALAM ISLAM BUKAN TUJUAN 

AKHIR
Ekonomi merupakan pelengkap  kehidupan, 

i t j j ib d hsarana mencapai tujuan, penunjang ibadah, 
pelayanan misi akidah



PRINSIP EKONOMI ISLAM
• Alam mutlak milik Allah
• Alam karunia Allah untuk manusiaAlam karunia Allah, untuk manusia
• Alam untuk dimanfaatkan dngn tidak 

melampaui batas (tidak serakah)melampaui batas (tidak serakah)
• Allah melarang menimbun harta
• Di dalam harta orang kaya terdapat hak 

orang miskin, fakir dll
• Allah membolehkan jual beli dan melarang 

semua bentuk riba



PRINSIP EKONOMI
Prinsip ekonomi 

Zulumat Syar (Non Islam)
Prinsip ekonomi 

Nur / Khair (Islam)

akal manusia dominan,
Orientasi materail, 
T j k

akal manusia bukan
Segala-galanya,

O i t i i bTujuan memuaskan
Manusia semata

Tata cara diatur manusia,
Menolak campur tangan 

Orientasi seimbang
Dunia-akhirat, 

Tata cara diatur Din
Manusia menjalankanp g

agama dan tuhan,
j

Syariat

O i t i fit h iOrientasi laba / profit Orientasi profit sharring
( Zakat )

B k b k il k il t k B k b l k/h tBerkorban sekecil-kecilnya untuk 
Mendapat untung sebesar-besarnya

Berkorban secara layak/hemat 
Mendapatkn keuntungan sepadan



TUJUAN EKONOMI SYARIAH

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN EKONOMI 
UMMAT MANUSIA:
1 YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA1. YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA 

DUNIA AKHIRAT
2. ADIL DAN MERATA
3. TENTERAM (STABIL) DAN MAJU( )
4. SERASI, DAMAI, DAN MAJU
5. MERDEKA DALAM IKLIM SIKAP 

KEBERSAMAAN
6. KELESTARIAN ALAM
7. MANDIRI

(Dept. Agama RI, Ilmu Ekonomi, Jakarta, 2000, 47)



ASAS EKONOMI ISLAMASAS EKONOMI ISLAM
Kepemilikan Individu 
(Private Ownership)

Kepemilikan 
(Ownership)

Kepemilikan Umum 
(Public Ownership)

Di t ib i

Kepemilikan Negara
(State’s Ownership)

Asas dan Kaidah
Distribusi 

(Distribution)
Sistem Ekonomi 

Islam Menjamin Kebutuhan 
per Individu Warga 

Negara

Disposisi 
Pengembangan Hak 

Milik

g

(Tasharruf)
Nafkah dan Infaq



Paradigma Ekonomi IslamParadigma Ekonomi Islam

RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Falah
Sejahtera Dunia AkhiratSejahtera Dunia Akhirat

Owner

K
E
A
D

K
H
I
L

KE
BE

TANG
GUNG

Work
And
Pro

MASH
LA

M
A
‘

Jami
nan
So

NU
BUWOwner

ship
I
L
A
N

A
F
A
H

BA
SAN

JA
WAB

Pro
duc

tivity

LA
HAH A

D

So
Si
al

BUW
WAH

Syariah

T h i d

Akhlak

T   a   u   h   i   d



TauhidTauhid

• Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. p j
Dengan demikian Tauhid menjadi dasar seluruh konsep
dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, 
sosial maupun budaya Dalam Al Qur’an disebutkansosial maupun budaya. Dalam Al-Qur an disebutkan
bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari
ekonomi Islam. (39 : 38 ). 

• Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang 
bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah
maupun muamalah Sehingga semua aktifitas yangmaupun muamalah.  Sehingga semua aktifitas yang 
dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola
kehidupan yang sesuai kehendak Allah.



TauhidTauhid
• Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua

ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, Semua sumber daya yang 
ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut
(mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah
(t t ) t k l l b d it d l k(trustee) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia
secara adil. 
D l l l b d it i h ik ti t• Dalam mengelola sumberdaya itu manusia harus mengikuti aturan
Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah, “Kemudian kami jadikan
bagi kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah
itu Jangan ikuti hawa nafsu orang orang yang tak mengetahui”itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui  
(QS:1Al-Jatsiyah 8)



TauhidTauhid
• Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai
khalifah,  dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk
kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber
d d k ik t All h t k t hit ( t kdaya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung ( tak
terbatas ) banyaknya, sebagaimana dalam firmannya “ Dan jika
kamu menghitung – hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa
menghitungnya” ( QS 14: 34 )menghitungnya . ( QS. 14: 34 )

• Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi
konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya
alam terbatas ( limited ) Karena itu menurut ekonomi Islam krisisalam terbatas ( limited ). Karena itu menurut ekonomi Islam, krisis
ekonomi yang dialami suatu negara, bukan karena terbatasnya
sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi
(maldistribution) sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya ((maldistribution), sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya ( 
ekonomi ). 



MaslahahMaslahah

• Secara umum, maslahah diartikan sebagaiSecara umum, maslahah diartikan sebagai 
kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat. 
Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai 
segala sesuatu yang mengandung manfaat, 
kegunaan, kebaikan dan menghindarkan 

dh t k k d f d h (j lb lmudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-
naf’y wa daf’ al-dharar). Imam Al-Ghazali 
menyimpukan maslahah adalah upayamenyimpukan, maslahah adalah upaya 
mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan 
dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan , y g , j , ,
harta. 



KeadilanKeadilan

• Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh AlPenegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al 
quran sebagai misi utama para Nabi yang 
diutus  Allah (QS.57:25). Penegakan keadilan 
ini termasuk keadilan ekonomi dan 
penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah 

k I l b i i tyang menurunkan Islam sebagai sistem 
kehidupan bagi seluruh umat manusia, 
menekankan pentingnya adanya keadilanmenekankan pentingnya adanya keadilan 
dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik 
maupun sosial.p



KeadilanKeadilan

• Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita j y , g j
keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam 
konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu 
dan menawarkan konsep zakat infaq sedeqah waqafdan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf 
dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan 
sebagainya.

• Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu 
tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara 
kamu” (QS 59:7) “Di antara harta mereka terdapat hakkamu  (QS. 59:7), Di antara harta mereka terdapat hak 
fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang 
miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).



KeadilanKeadilan

• Berdasarkan prinsip ini, maka konsepBerdasarkan prinsip ini, maka konsep 
pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda 
dengan konsep pertumbuhan ekonomi 
kepitalisme yang selalu menggunakan indikator 
PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan per kapita. 
D l I l t b h h i iDalam Islam, pertumbuhan harus seiring 
dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, 
bukanlah meningkatkan pertumbuhan menurutbukanlah meningkatkan pertumbuhan menurut 
konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi 
Islam lebih memprioritaskan pengentasan p p g
kemiskinan dan pengurangan pengangguran.



KeadilanKeadilan

• Bentuk penghargaannya adalah sikap IslamBentuk penghargaannya adalah sikap Islam 
yang memperkenankan pendapatan 
seseorang berbeda dengan orang lain, karena 
usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, 
“Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki 

b i k t b i l i ” (QSsebagian kamu atas sebagian lain”. (QS. 
16:71). Namun, orang yang diberi kelebihan 
rezeki harus mengeluarkan sebagian hartanyarezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya 
untuk kelompok masyarakat yang tidak 
mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh p ( ) gg
masyarakat terlepas dari kemisikinan. 



KhilafahKhilafah

• Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk , p
menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi (QS.2;30, 
6:165), 35:39). Manusia telah diberkahi dengan semua 
kelengkapan akal spiritual dan material yangkelengkapan akal, spiritual,  dan material yang 
memungkinkannya  untuk mengemban misinya 
dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah 
uttuk mengelola alam dan memakmurkan  bumi sesuai 
dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam 
mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi g g y g
kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk 
memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan 
tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arahtidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah 
yang lebih baik (Ar-Ra’d : 11).



KhilafahKhilafah

• Manusia bebas memilih berbagai alternatif g
penggunaan sumber-sumber ini. Namun, karena ia 
bukan satu-satunya khalifah, tetapi  masih banyak 
milyaran lagi khlaifah dan saudara saudranya makamilyaran lagi  khlaifah dan saudara-saudranya, maka 
mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu 
secara adil dan efisien sehingga terwujud 

(f )kesejahteraan (falah) yang menjadi tujuan kegiatan 
ekonomi Islam. Tujuan ini hanya tercapai jika sumber-
sumber daya itu digunakan dengan rasa tanggung y g g gg g
jawab dan dalam batas-batas yang digariskan syariah 



UkhuwahUkhuwah
• Al-Quran  mengajarkan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia, 

termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Al-Quran 
mengatakan, ”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
b d b k k k libangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal”.(QS.49:13). ”Kami menjadikan kamu dari diri yang satu” 
(QS.4:1)
A t t i i j l k t b t i l t• Ayat-ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat 
manusia di dunia. Kedudukan manusia adalah sama di hadapan 
Allah, sebagaimana sabda  Nabi Muhammad , ”Semua manusia 
adalah ham hamba Tuhan dan yang paling dicintai disisinya adalahadalah ham-hamba Tuhan dan yang paling dicintai disisinya adalah 
mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambanya”.

• Tidak terhitung pula hadits Nabi yang menjelaskan ukhuwah dalam
kehidupan manusia di antaranya Hendaklah kamu menjadi hambakehidupan manusia, di antaranya, Hendaklah kamu menjadi hamba-
hambaku yang bersaudara.  



UkhuwahUkhuwah

• Implikasi logis dari prinsip ukhuwah adalahImplikasi logis dari prinsip ukhuwah adalah 
bahwa seluruh sumberdaya yang disediakan 
Allah harus digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok semua individu dan untuk 
menjamin  standar hidup yang wajar dan 
t h t b i ti N bi b bdterhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda, 
”Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia 
makan kenyang sementara tetanggnyamakan kenyang sementara tetanggnya 
kelaparan”.



UkhuwahUkhuwah

• Untuk itulah ekonomi Islam mengajarkanUntuk itulah ekonomi Islam mengajarkan 
persaingan yang sehat, ”Fastabiwul khairat”, 
dengan cara meningkatkan efisiensi, 
kompetensi, dan bentuk-bentuk kompetisi 
sehat lainnya. Dalam kaiatan inilah  Islam 

l j l kk bi i l i t kmelarang menjelekkan bisnis orang lain untuk 
memenangkan bisnisnya, demikian pula Islam 
melarang bai’ ’ala bai akhihi (membeli apamelarang bai  ala bai akhihi (membeli apa 
yanag sudah ditawar saudaranya).



UkhuwahUkhuwah
• Untuk mewujudkan konsep ukhuwah dalam perekonomian, Islam 

juga mengajarkan dua instrumen utama. Pertama, menggalakkan 
ZISWAF. Kedua, eliminasi riba dalam segala bentuk dan 
manifestasinya. Dalam Islam zakat bukanlah charity (bentuk bekas 
k ih ) t t i k jib tl k l k t d ti ilikkasihan), tetapi kewajiban mutlak yang melakat pada setiap pemilik 
harta. Zakat infak, sedeqah dan hasil wakaf yang diberikan kepada 
fakir miskin tidak saja sebagai manifestasi tauhid tetapi juga 
manifestasi dari persaudaraaan yang diajarkan Islammanifestasi dari persaudaraaan yang diajarkan Islam. 

• Sebagai salah satu contoh pelanggaran terhadap konsep ukhuwah 
adalah sebagai berikut. ”Ketika tingkat bunga menaik, maka 
investasi menurun Untuk menjaga tingkat laba tertentu makainvestasi menurun. Untuk menjaga tingkat laba tertentu, maka 
kapitalis menurunkan tingkat upah pekerja, akibatnya terjadilah 
pengangguran. Ketika upah diturunkan, terjadilah eksploitasi atas 
buruh (perkerja) Pada tataran ini prinsip persaudaraan telahburuh (perkerja). Pada tataran ini prinsip persaudaraan telah 
dilanggar



Kerja dan ProduktifitasKerja dan Produktifitas
• Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai ibadah. 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fi 
sabilillah.

• Berniat  untuk bekerja  dengan cara-cara yang sah dan halal 
menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku 
tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar 
bin Khatttab pernah menegur seseorang yang sering duduk 
b d ’ di jid t b k j t k i k tkberdo’a di mesjid  tanpa mau bekerja untuk meningkatkan 
kesejahteraan dirinya. 

• Umar berkata, Janganlah salah seorang kamu  duduk di mesjid 
d b d Y All h b il h k ki” S d k i t hdan bedoa, Ya Allah berilah aku rezeki”. Sedangkan ia tahu 
bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan 
perak.



Kerja dan ProduktifitasKerja dan Produktifitas

• Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktifitas, p p j p
adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu :Mencukupi
kebutuhan hidup meraih ,(االشباع   ) laba yang wajar االرباح )
) dan menciptakan kemakmuran lingkungan sosial) dan menciptakan kemakmuran lingkungan sosial
maupun alamiyah (االعمار  )

• Ketiga sasaran tersebut harus terwujud secara
harmonis. Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan
pemodal (majikan). Islam menyelesaikannya dengan
cara yang baik yakni ada posisi tawar-menawar antaracara yang baik, yakni ada posisi tawar menawar antara
pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup
keluarganya dan tingkat laba bagi pemodal (majikan) 

\t k l j tk d k iun\tuk melanjutkan produksinya.
•



KepemilikanKepemilikan

• Dalam kapitalisme yang menganut asas laisssez faire, p y g g ,
hak pemilikan perorangan adalah absolut, tanpa batas. 
Terjaminnya kebebasan memasuki segala macam 
kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingankegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan 
bebas. Sedangkan dalam marxisme, hak memiliki 
hanya untuk kaum proleter yang diwakili oleh 

f fkepemimpinan diktator. Distribusi faktor-faktor 
produksi dan apa yang harus diproduksi, ditetapkan 
oleh negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang g p y g
kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-
hubungan ekonomi dalam transaksi secara 
perorangan sangat dibatasiperorangan sangat dibatasi.



KepemilikanKepemilikan

• dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada , p y p
Allah. (QS. 24:33). Allah adalah pemilik mutlak 
(absolut), sedangkan manusia memegang hak milik 
relatif artinya manusia hanyalah sebagai penerimarelatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima 
titipan, trustee (pemegang amanat) yang harus 
mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi,  
menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia 
terhadap sumberdaya, faktor produksi atau asset 
produktif hanyalah  bersifat titipan dari Allah. Pemilikan p y p
manusia atas harta secara absolut bertentangan 
dengan tauhid , karena pemilikan sebenar  hanya ada 
pada Allah sematapada Allah semata.



KepemilikanKepemilikan

• Jika semua sumberdaya di alam semesta ini sebagai y g
milik Tuhan, maka konsekuensinya adalah  setiap 
individu mempunyai akses yang sama terhadap milik 
Allah karena seluruh alam ini ditundukkan untukAllah, karena seluruh alam ini ditundukkan untuk 
kemaslahatan seluruh manusia. Sedangkan menurut 
ekonomi konvensional, usaha mendapatkan kekayaan, 

fpemanfaatannya dan penyalurannya, tunduk pada 
wants manusia itu sendiri, tidak  tunduk pada 
ketentuan syari’at dan qaidah-qaidah  yang ditetapkan y q q y g p
Allah.

• Ekonomi Islam membagi tiga jenis kepemilikan yang 
h dib d k k i ilik i di id ilikharus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan 
umum dan pemilikan negara. 



Kepemilikan IndividuKepemilikan Individu

• Pemilikan individu diperoleh dari bekerja, warisan, p j , ,
pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar barang 
temuan dan jual beli. Islam melarang memperoleh 
harta melalui cara yang tidak diridhoi Allah danharta melalui cara yang tidak diridhoi Allah dan 
merugikan pihak lain, seperti riba, menipu, jasa 
pelacuran, perdagangan gelap, produksi dan 

/penjualan alkohol/miras, narkoba, judi, spekulasi 
valuta asing, spekulasi di pasar modal,  money game, 
korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, ihtikar, p , g g , ,
dan sebagainya. Oleh karena itu tidak seorang pun 
dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari 
aktivitas yang telah disebutkan di atasaktivitas yang telah disebutkan di atas.



Kepemilikan UmumKepemilikan Umum
• pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas, 
padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber mas dan perak, 
b t k ki di ilik i di id ti i dbarang yang tak mungkin dimilik individu, seperti sungai, danau, 
jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.

• Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh 
t k l h k t d dib iknegara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma 

atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat 
dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara 
yang murah yang akhirnya akan membawa dampak padayang murah yang akhirnya akan membawa dampak pada 
kesejahteran rakyat Jalan tol seharusnya semakin murah dan 
akhirnya bisa gratis setelah biaya investor dikembalikan dalam 
jangka waktu tertentujangka waktu tertentu. 



Kepemilikan NegaraKepemilikan Negara

• Hak milik umum yang telah dikelola olehHak milik umum yang telah dikelola oleh 
negara melalui lembaga atau suatu badan 
usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, 
rumput, gas, minyak, yang mulanya 
merupakan hak milik umum, apabila dikelola 

(di i li i) k t tnegara (dinasionalisasi), maka statusnya 
menjadi hak milik negara. Tetapi 
pemanfatannya harus digunakan sebesar-pemanfatannya harus digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat secara 
menyeluruhy



Kebebasan dan T.JawabKebebasan dan T.Jawab
• Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari 

dua perspektif, pertama perspektif teologi  dan kedua perspektif 
ushul fiqh/falsafah tasyri’. 

• Pengertian kebebasan dalam perspektif p teologi berarti bahwa 
manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang 
buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk 
menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena 

i t l h di hi k l t k iki kmanusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang 
baik dan yang buruk, mana yang  maslahah dan mafsadah (mana 
yang manfaat dan mudharat). 
Ad k k b t k d l lk k i• Adanya kekebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, 
implikasinya  manusia harus bertanggung jawab atas segala 
perilakunya. Manusia dengan potensi akalnya mengetahi  bahwa 
penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjirpenebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjir 
dan longsor



Kebebasan dan T. JawabKebebasan dan T. Jawab

• Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh beratig p p q
bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-
luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja
sepajang tidak ada nash yang melarangnya Aksioma inisepajang tidak ada nash yang melarangnya. Aksioma ini
didasarkan pada kaedah, pada dasarnya dalam
muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak
ada dalil yang melarangnya. 

• Bila diterjemahkan arti kebebasan bertanggng jawab ini
ke dalam dunia binsis khususnya perusahaan makake dalam dunia binsis, khususnya perusahaan, maka
kita aan mendapatkan bahwa Islam benar-benar
memacu ummatnya untuk melakaukan inovasi apa saja, 
t k b t k l i d di ifik itermasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi
produk. 



Jaminan SosialJaminan Sosial

• Islam menuntut kepada setiap orang yang mampuIslam menuntut kepada setiap orang yang mampu 
untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam 
kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya 
d k l N d iki b bdan keluarganya. Namun demikian, beberapa  
anggota masyarakat ada yang tidak mampu 
bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan.bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. 
Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak 
mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber 
penghasilan mereka dan pemerintah sendiri tidak 
mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja 
yang sesuai bagi merekayang sesuai bagi mereka. 



Jaminan SosialJaminan Sosial
• Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan 

mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya 
pemasukan (income) atau banyaknya keluarga yang ditanggung 
atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain. 
U t k t i bl t b t I l j k t k f l lUntuk mengatasi problem tersebut Islam mengajarkan takaful al-
ijtima’iy (jaminan sosial), melalui isntrumen zakat, infak, sedeqah 
dan wakaf. 
S h k d l b t j b t k• Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk 
mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya 
bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya 
dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapusdan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus 
penderitaan rakyatnya



NubuwwahNubuwwah
• nubuwwah yang berarti kenabian. Prinsip nubuwwah dalam

ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. 
Prinsip nubuwwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang
Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada

t iumat manusia. 
• Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan

personifikasi kehidupan yang  yang baik dan benar. Untuk itu Allah 
t N bi M h d S b i R l t khimengutus Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul terakhir yang 

bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai
teladan kehidupan (Al-Ahzab : 21).  Sifat-sifat utama yang harus
diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis pemerintah danditeladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan
segenap manusia) dari Nabi Muhammad Saw, setidaknya ada
empat, yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah.  



NubuwwahNubuwwah
• Siddiq, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi 

seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi 
maupun konsumsi. 

• Amanah, berarti dapat dipercaya, profesinal, kredibiltas dan 
bertangunggung jawab.  Sifat amanah merupakan karakter utama 
seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia.

• Tablig, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran 
yang kontiniu. Para pelaku ekonomi syarah harus memiliki 
kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan 
ekonomi syariah

• Fathonah, berarti kecerdasan dan intelektualitas fathanah 
mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan 
ilmu, skills, jujur,benar,kredible dan bertanggung jawab dalam 
b k i d b bi iberekonomi dan berbisnis



Prinsip Ekonomi IslamPrinsip Ekonomi Islam
• Kerja (resource utilization)
• Kompensasi (compensation)
• Efisiensi (efficiency)
• Profesionalisme (professionalism)Profesionalisme (professionalism)
• Kecukupan (sufficiency)
• Pemerataan kesempatan (equal opportunity)

K b b (f d )• Kebebasan (freedom)
• Kerja sama (cooperation)
• Persaingan (competition)
• Keseimbangan (equilibrium)
• Solidaritas (solidarity)
• Informasi simetri (symmetric information)Informasi simetri (symmetric information)



Basic Kebijakan E. IslamBasic Kebijakan E. Islam
• Penghapusan Riba
• Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus

dihapuskan dalam ekonomi islam. 
• Pelembagaan Zakatg
• zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim

yang telah memenuhi syarat
• Pelarangan Gharar (spekulatif atau game of change)Pelarangan Gharar (spekulatif atau game of change)
• gharar berarti risiko, atau juga ketidakpastian. Menurut Ibnu

Taimiyah gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui
sehingga menjual hal ini adalah seperti penjudiansehingga menjual hal ini adalah seperti penjudian. 

• Pelarangan yang haram
• Dalam ekonomi islam segala sesuatu yang dilakukan harus 

halalan toyyibanhalalan toyyiban



KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM
Kebutuhan Pokok 

Kebutuhan per 

Kebutuhan Pokok 
(Primary Needs)

Kebutuhan Sekunder 

Wajib Dipenuhi

Tidak Wajib tapi p
Individu 

Kebutuhan Sekunder 
(Scondary Needs)

Kebutuhan Mewah 

Tidak Wajib tapi 
Dibantu

Kebutuhan Mewah 
(Luxury Needs)

Human Needs
Kebutuhan Manusia Khilafah Islam 

Pendidikan

(Needs for Education)

Kebutuhan 
Kelompok

Kesehatan

(Needs for Health) Wajib Dipenuhi

Keamanan

(Needs for Savety)



Kepemilikan dalam IslamKepemilikan dalam Islam
• Dalam pandangan islam, pemilik mutlak dari seluruh alam 

semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengemban 
amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-
Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (wasilah 
l h h) b i i t i k k dal-hayyah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan 

kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan 
menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara 
perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allahperolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. 
Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi 
adanya kemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus 
dipertanggung jawabkan dihadapan pengadilan Allah diakhiratdipertanggung jawabkan dihadapan pengadilan Allah diakhirat 
kelak.



D fi i i K ilik
ASAS KEPEMILIKAN ISLAM

• Definisi Kepemilikan:
Izin pembuatan syariat (as-syari’) untuk memanfaatkan zat dan jasa 
tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan 
kegunaan (utility)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya.g ( y) y p p y

Kepemilikan Individu 

• Bentuk Kepemilikan:
Hukum syara’ yang berlaku untuk 
barang dan jasa, dimana 

f
epe a d du

(Private Ownership) pemiliknya berhak memanfaatkan 
dan mendapat kompensasi darinya

Kepemilikan 
(Ownership)

Kepemilikan Umum
(Public Ownership)

Izin pembuat syariat (as-syari’)
kepada suatu kelompok untuk
sama-sama memanfaatkan benda.

Kepemilikan Negara 
(State’s Ownership)

Harta yang merupakan hak seluruh 
kaum Muslim sedangkan(State s Ownership) kaum Muslim, sedangkan 
pengelolaannya menjadi 
wewenang Khalifah. 



SEBAB KEPEMILIKAN
C l h h t b l b l j di h k ilik

Menghidupkan 

Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik,
atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya.

Waris

Harta yang 

g p
Tanah Mati

Menggali 

Bekerja

Diperoleh tanpa 
Kompensasi

Sebab 

Kandungan 
Bumi

Berburu
Bekerja

Kebutuhan Harta 
Penyambung

Kepemilikan 
(Asbab at-
Tamalluk)

beternak

MudharabahPenyambung 
Hidup

Pemberian 

Mudharabah

Jual beli

Negara Ijarah



POSISI HARTA
Kepemilikan 

Barang dan Jasa
Infaq 

(Perbelanjaan)

Faktor Hubungan: 
Wasiat, Hadiah

Faktor Nafkah: Ayah 
kepada anak

Disposisi 
(Tasharruf)

Hukum Syara’ 
dalam 

Memanfaatkan 
Barang dan Jasa

Pengembangan 

Barang dan Jasa
Pertanian (Zira’ah)

P d
g g

HartaTanah

Harta yang Diperolah 
dari Pertukaran

Perdagangan 
(Tijarah)

Perindustrian 

Yang Diperoleh dgn 
Mengubah Bentuk

dari Pertukaran (Shina’ah)



Islamic Financial Market Development of Indonesia*
1980       1994                              2000        2002        2004   2007

Islamic 
banking

▪ 1st Islamic Bank Bank 
Muamalat Ind

▪ 1st Islamic Branch Bank IFI Syh
▪ 2nd Islamic Bank Bank Syh Mandiri

▪ Islamic 
Banking Act

▪ Office 
Channe
ling

Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt.Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt.

Takaful

Financial 

▪ 1st Takaful Company Asuransi 
Takaful Keluarga

Great Eastern

▪ 1st Takaful 
Branch Assi 
Great Eastern

▪ 1st Islamic Re-ins
ReINDO

▪ Islamic Money Market (IMA Certificate)
▪ Jakarta Islamic IndexMarkets ▪ Jakarta Islamic Index

▪ Islamic Capital Market
▪ ICM Master Plan (2005)

▪ 1st Corporate Sukuk Indosat (Mudharabah)
Sukuk

1992 1999 2001 2003 2006 2008

▪ Sukuk Guidelines (2006)

▪ Sukuk Act & Govt 
Sk

1992                         1999          2001          2003              2006 2008

Complying with international 
standards for financial products 
and services

Strengthening
industrial structure

Placing strong base for 
sustainable development

Islamic Banking Development Stages

Integration with 
Islamic Financial 
Market

Phase 1 (2002 – 2004) Phase 2 (2005 – 2009) Phase 3 (2010 – 2012) Phase 4 (2013 – 2015)

Market

*)  Diolah dari Ascarya & Diana Yumanita (PPSK - BI), 
Comparing the Development of Islamic Financial/Bond 
Markets in Malaysia and Indonesia



SIZE OF GLOBAL ISLAMIC FINANCIAL SERVICE 
INSTITUTION

Estimated Size of the IFSI (Estimated Size of the IFSI (20052005) ) Projected Size of the IFSI Projected Size of the IFSI 

YY A lA l A lA lYear Year Annual Annual 
growth rate: growth rate: 

1010% % 

Annual Annual 
growth rate: growth rate: 

1515% % 
Billion$ Billion$ Billion$ Billion$ 

Islamic banks (assets)Islamic banks (assets)11 250250..00 2005 2005 (assumed) (assumed) 700700 700700

Islamic banking windows (assets)Islamic banking windows (assets)11 200200..00 20062006 770770 805805

Islamic NonIslamic Non banking FIsbanking FIs 20072007 847847 926926Islamic NonIslamic Non--banking FIs banking FIs 20072007 847847 926926

Modaraba Companies Pakistan Modaraba Companies Pakistan 
(assets)(assets)22

00..33 20082008 932932 10651065

Others (assets)Others (assets)33 44..00 20092009 10251025 12241224Others (assets)Others (assets)

Islamic Capital Markets Islamic Capital Markets 20102010 11271127 14081408

Sukuk (outstanding)Sukuk (outstanding)44 1818..00 20112011 12401240 16191619

Malaysia Domestic Islamic BondsMalaysia Domestic Islamic Bonds 1717..00 20122012 13641364 18621862Malaysia Domestic Islamic Bonds Malaysia Domestic Islamic Bonds 1717..00 20122012 13641364 18621862

Islamic Funds (total size)Islamic Funds (total size)55 1111..00 20132013 15011501 21412141

ShariShari’’ah Compatible Stocksah Compatible Stocks66 300300..00 20142014 16511651 24632463

Takaful (gross premium written)Takaful (gross premium written)77 55 00 20152015 18161816 28322832


