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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam kehidupanya manusia selalu dihadapkan pada problem 

bagaimana dia dapat mengisi kehidupanya dengan bahagia, sehingga dengan 

kondisi tersebut ia dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan 

anak turunya dengan sejahtera. 

Persoalan yang dihadapi dalam menjawab pertanyaan besar itu 

adalah sejauh mana manusia dapat membentuk dirinya sebagai creator yang 

produktif dalam berkomunikasi dengan alam sekitar dan masyarakatnya. 

Berbagai perilaku, mekanisme, dan norma yang dilakukan manusia dalam 

membangun dan menciptakan kesejahteraan ekonominya tersebut membentuk 

suatu kecenderungan terentu yang disebut sebagai sistem ekonomi.
1
 

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan ekonomi merupakan 

kegiatan mengatur urusan rumah tangga nasional untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan hidup penduduk. Dengan demikian, pembangunan adalah sebuah 

proses menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagaimana secara arif  dirumuskan oleh para founding fathers 

republik ini dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kalimat tersebut 

menegaskan bahwa  membangun bukanlah proses peniduran atau 

                                                           
1
 Dede Nurohman,  Memaham Dasar-Dasar Ekonomi Islam  (Yogyakarta : TERAS, 2011), 
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pembodohan tetap sebuah kerja dari seluruh komponen bangsa untuk 

memenuhi seluruh hajat hidup rakyat dan meningkatkan taraf peradaban.
2
 

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, lebih dari 200 juta, 

merupakan sebuah aset sekaligus tantangan besar. Diperlukan perencanaan 

yang komperhensif dan integral atas sistem produksi dan distribusi terhadap 

pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Hingga 

saat ini, Indonesia belum mampu mengatasi persoalan mendasar ini. Realitas 

menunjukan bahwa lebih dari 50% produksi beras domestik dihasilkan di 

pulau Jawa. Sementara ketersediaan lahan di pulau Jawa mengalami 

penciutan terus menerus karena himpitan industrialisasi dan pembangunan 

pemukiman. Disisi lain, tanah diluar pulau Jawa kurang cocok untuk 

persawahan sehingga memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi.  

Swasembada beras hanya bertahan untuk beberapa waktu saja. 

Setelah itu, sektor pertanian sangat terabaikan oleh hiruk pikuk investasi 

disektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang menguntungkan 

para usahawan besar. Sektor pertanian terpinggirkan dan tidak menarik 

sebagai lahan investasi dan kehidupan petani. Intensifikasi pertanian telah 

menyebabkan ketergantungan pada penggunaan pupuk dan pestisida yang 

mahal sehingga menjadi tidak ekonomis. Hasil panen tidak cukup untuk 

menopang kebutuhan hidup petani apalagi meningkatkan kesejahteraan. 

                                                           
2
 Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman 

(Yogyakrta: Ekonisia, 2002), 67 
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Keadaan ini mendorong urbanisasi dari angkatan kerja yang sangat besar di 

pedesaan untuk menjadi buruh murah di perkotaan.
3
  

Tantangan besar lainya atas kependudukan besar di Indonesia adalah 

kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan. 

Pemberdayaan sumber daya manusia memerlukan program pendidikan dan 

dan kesehatan yang memerlukan biaya yang besar. Hingga saat ini sebagian 

besar angkatan kerja masih berpendidikan rendah atau tanpa keterampilan  

yang memadahi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini menyebabkan 

penguasaan teknologi produksi berjalan lambat. Sehingga sektor industri 

kekurangan tenaga terampil. Pada akhirnya sebagian besar angkatan kerja 

harus rela menerima upah rendah menjadi buruh diberbagai perusahaan yang 

memang mengandalkan upah murah sebagai keunggulan produksi. Keadaan 

ini menunjukan bahwa proses mencerdaskan bangsa masih belum menjadi 

bagian integral dari proses pembangunan.
4
 

Faktor kedua yang menjadi perhatian utama adalah pembanguan 

sebagai kegiatan produksi adalah efisiensi penggunaan faktor produksi atau 

sumber daya alam. Menjadi sangat ironis bahwa kegiatan industri yang tamak 

dengan utang luar negeri ternyata masih mengandalkan penghasilan utamanya 

dari menguras sumber kekayaan alam. Semestinya mereka (pengusaha besar) 

lebih mengutamakan kepada nilai tambah yang tinggi dan menyisakan 

kegiatan berbasis sumber daya alam seperti perkebunan besar dan kehutanan 

kepada masyarakat luas. Eksploitasi kekayaan alam tersebut pada akhirnya 

                                                           
3
 Ibid., 67. 

4
 Ibid., 68. 
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menurunkan kualitas lingkungan secara drastis yang sangat dibutuhkan 

masyarakat luas untuk kegiatan sektor pertanian. 

Disamping memboroskan sumber daya alam ternyata kegiatan 

industrialisasi juga sangat menghamburkan devisa, hal ini terlihat dengan 

menjamurnya kemewahan di seluruh outlet toko, toserba, dan swalayan, 

seolah-olah menunjukan bahwa pembangunan telah berhasil dalam 

mengentaskan masalah ekonomi yaitu penyediaan barang dan meningkatkan 

daya beli masyarakat. Namun yang terjadi adalah pemborosan devisa negara 

untuk membayar utang luar negeri. Dari gambaran di atas terlihat bahwa 

kegiatan ekonomi belum mampu mengatasi akar persoalan utama ekonomi, 

yaitu bagaimana memenuhi kesejahteraan seluruh penduduk dengan tetap 

mempertahankan kelestarian sumber daya alam tanpa mengandalkan hutang 

luar negeri.
5
  

Krisis ekonomi dewasa ini lebih merupakan kegagalan asumsi-

asumsi dasar, paradigma, dan sistem. Berbagai teori ekonomi dan juga sistem 

yang selama ini dianut beberapa negara di dunia semuanya masih menyisakan 

banyak persoalan yang belum terpecahkan. Untuk itulah sangat dinantikan 

lahirnya sebuah sistem ekonomi yang mampu menjawab persoalan-persoalan 

perekonomian tersebut, yaitu sebuah sistem ekonomi yang bersifat ilahiyah 

yang konsepnya dilandasi wahyu dari langit.
6
  

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia – demikian juga di 

belahan dunia Islam mengalami berbagai kendala dalam pengembangan 

                                                           
5
 Ibid., 68. 

6
 Ely Masykuroh, Reformulasi Bangun Sistem Ekonomi Islam, Justitia (2011), 6. 



6 

 

 

potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satunya disebabkan oleh 

penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul 

sebagai akibat dari ketidak mampuan umat untuk menggabungkan dua 

disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan 

menyempurnakan. Disatu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan 

businessman yang aktif dalam menggerakan roda pembangunan ekonomi 

tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah, 

terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam. Dilain pihak kita menemukan 

para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, 

dan ushul fiqh, ulumul Qur‟an serta disiplin lainya tetapi mereka kurang 

menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang 

terjadi disekelilingnya. Akibat dari fenomena tersebut ada semacam tendensi 

biarlah para kiyai mengatur urusan akhirat dan mereka para bankir dan trader 

mengatur urusan dunia, padahal Islam adalah untuk dunia dan akhirat.
7
  

Sungguh pun demikian, kita tetap harus berhadapan dengan 

perekonomian dunia yang masih akan banyak diwarnai berbagai masalah 

yang cukup crusial (rawan) seperi, tingginya tingkat pengangguran, besarnya 

debt service yang harus ditanggug oleh negara-negara kreditur dan 

tumbuhnya blok-blok ekonomi yang semakin protektionis seperti EEC 

(European Economic Commnity), AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan 

NAFTA (North American Free Trade Agremant).
8
 

                                                           
7
 Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman, 9. 

8
 Ibid., 10. 
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Masih terkait dengan ini, yang menarik lagi tentu saja adalah ide 

negara-negara mayoritas muslim untuk tidak menyebut secara eksplisit 

negara Islam – berupa IFTA (Islamic Free Trade Agreemet) yang ini 

dipelopori Pakistan, Iran, Turki dan beberapa negara Islam bekas republik 

Sosialis Sovyet.
9
 

Sayangnya hingga kini gagasan IFTA itu belum menjadi agenda atau 

persoalan yang fundamental untuk dibicarakan pada forum-forum Islam  

internasinal semacam OKI. Selain itu cukup menggembirakan dengan 

terbentuknya kelomnpok negara-negara berkembang mayoritas muslim (The 

Developing Eight) yang meliputi Indonesia, Iran, Malaysia, Bangladesh, 

Nigeria, Mesir dan Turki sebagai pemrakarsa.
10

 

Nilai-nilai moralitas pembangunan dan kerja sama diantara negara 

berkembang tersebut dapat pula menjadi gambaran betapa konsepsi 

pembangnan masyarakat Islam haruslah didasarkan pada reformulasi dasar-

dasar etik yang digali  dari semangat Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  

Pertanyaanya ini adalah bagaimana mungkin semua ini dapat 

terwujud? Secara makro kita megetahui bahwa negara-negara tersebut tidak 

memiliki strategis pembangunan yang benar-benar didasarkan pada prinsip 

Islam. Bahkan secara idiologis polotik-ekonomi. Mereka masih berangkat 

dari falsafah kapitalisme dan sosialisme. Arab saudi, Kwait, Turki dan Uni 

Emirat Arab jelas-jelas menganut falsafah ekonomi-kapitalistik. Irak dan 

Libya lebih dekat pada Sosialisme. Sedangkan yang mencoba sistem ekonomi 

                                                           
9
 Ainur R Sophian, Etika Ekonomi Politik (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 6. 

10
 Ibid., 6. 
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campuran (mixed economy) adalah Indonesia. Yang tegas-tegas mencoba 

melakukan eksperimen ekonomi Islam barulah Malaysia dan Iran. Kedua 

negara terakir ini secara serius menerapkan sistem ekonomi alternatif  yang 

digali dari khazanah Islam.
11

 

Eksperimen seperti itu memang sangat diperlukan. Kecuali untuk 

pengembangan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara, pengembangan politik ekonomi yang berpihak pada Islam juga 

sangat membantu bagi pertumbuhan dan perkembangan konsep ekonomi 

Islam itu sendiri. Dengan demikian penjabaran nilai-nilai Islam dibidang 

ekonomi akan lebih bersifat praktis dan positif, tidak seperti selama ini yang 

kelihatan masih normatif.
12

 

Kemudian bagaimana dengan pembangunan sistem ekonomi di 

Indonesia? Yang mana kita ketahui bahwa di Indonesia lebih suka 

mengembangkan konsep ekonomi campuran (mixed economy) dalam format 

ekonomi Pancasila (?) tampaknya juga berkali-kali harus mengalami trial and 

error. Ketika orde lama ekonomi kita lebih miring kepada sosialisme, Dalam 

masa orde baru sekarang banyak pihak yang menilai ekonomi kita lebih 

kapitalistik dari pada di negara tempat lahirnya kapitalisme itu sendiri. 

Banyak pendapat yang mengatakan bahawa mungkin terlalu pagi untuk 

membuat paralelisme antara konsep ekonomi Pancasila dengan konsep 

eknomi Islam – seperti yang secara filosofis pernah dilakukan oleh Prof. Dr. 

                                                           
11

 Ibid., 4. 
12

 Ibid. 
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Mubyarto dalam buku kecilnya Ekonomi Pancasila.
13

 Dalam tulisanya, 

diisyaratkan bahwa keadilan ekonomi dalam perekonomian Indonesia bisa 

dikembangkan melalui semua bangun usaha.
14

 kemudian dengan menjadikan 

Pancasila sebagai ideologi negara, yang pada hakikatnya merupakan suatu 

humanisme integral, memberikan corak kepada kesejahteraan umum dengan 

wajah yang manusiawi dan cara-cara pencapaian secara manusiawi pula. 

Namun apakah yang dimaksud dengan kesejahteraan umum yang manusiawi? 

Suatu prinsip yang masih abstrak dan perlu dituangkan dalam bentuk yang 

konkrit dan operasional.
15

 Dari konsep (ekonomi Pancasila) yang masih 

abstrak inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana 

sejatinya konsep ekonomi Pancasila ini. Kemudian di sini penulis memilih 

tokoh Mubyarto karena beliau adalah seorang tokoh yang memiliki gagasan 

dalam pembangunan, serta konsisten dalam memperjuangkan ekonomi 

Pancasila. 

Kemudian alasan penulis memilih ekonomi Islam sebagai pisau 

analisisnya, karena kita sebagai umat Islam, memang seharusnya mempunyai 

konsepsi pembanguan yang jelas dan sesuai dengan niai-nilai bangsa dan 

agamanya. Dan dari latar belakang yang di paparan di atas, di sini penulis 

memilih judul “ANALISA EKONOMI ISLAM TERHADAP 

PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA MUBYARTO”. 

  

                                                           
13

 Ibid., 9. 
14

 Mubyarto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia  (Jakarta: LP3ES, 1988), 20 
15

 Soerjanto Poespowardojo, “Wawasan Ekonomi Pancasila ,” ed. Abdul Majid-Sri Edi 

Swasono (Jakarta: UI-Press, 1988), 126. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada 

beberapa masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Masalah 

tersebut penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisa ekonomi Islam terhadap konsep keadilan dalam 

ekonomi Pancasila Mubyarto? 

2. Bagaimana analisa ekonomi Islam terhadap konsep kesejahteraan dalam 

ekonomi Pancasila Mubyarto? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap konsep keadilan ekonomi 

Pancasila Mubyarto 

2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap konsep kesejahteraan 

ekonomi Pancasila Mubyarto 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi 

bagian dari reformulasi sistem ekonomi yang sedang berkembang pada 

saat ini dalam upaya mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang 

adil dan sejahtera. 
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2. Manfaat pratis 

Dengan berbagai langkah dan proses yang dilakukan penulis 

dalam penyusunan penelitian ini penulis berkeinginan agar ilmu 

pengetahuan penulis bertambah seiring banyak membaca literature yang 

fokus mengenai ekonomi. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Sesuai dengan pokok bahasan permasalahan ini, maka penyusunan 

tulisan-tulisan adalah terkait pembahasan. Baik berasal dari kitab maupun 

buku. Sejauh pengetahuan penulis sudah begitu banyak buku-buku ataupun 

karya tulis yang membahas tentang ekonomi. Akan tetapi yang membahas 

tentang “ANALISA EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN 

EKONOMI PANCASILA MUBYARTO” belum ditemukan. Diantara karya 

tulis yang membahas tentang ekonomi pancasila antara lain:  

1. Sistem Ekoomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila (studi perbandingan 

pandangan M. Umar Chapra dan Mubyarto). Tesis karya Wiwin 

Lindayanti, mahasiswa UIN Yogyakarta, tahun 2007. Dengan kesimpulan 

sebagai berikut:  

a. Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas 

oleh M. Umar chapra dan Mubyarto pada dasarnya menekankan aspek 

kemanusiaan dan ketuhanan. Pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, 

materi dan rohani secara seimbang. Sehingga kedua sistem ekonomi 

tersebut menolak keras aktivitas perekonomian yang tidak berkeadilan.  
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b. Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas 

oleh M. Umar Chapra dan Mubyarto sama-sama berpijak pada realitas 

sosial yang dihadapi oleh negara masing-masing dan berpihak kepada 

rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik dan lainya. 

Adapun titik perbedaannya terletak pada konseptual masing-masing, 

(Sistem Ekonomi Islam pada Al-Qur‟an dan Hadits, sedangkan 

Ekonomi Pancasila pada sila lima yang ada dalam Pancasila). 

2. Konsep pembangunan ekonomi : Studi komparatif terhadap pemikiran 

Mubyarto dan Umar Chapra. Skripsi karya Arif Sholeh mahasiswa UIN 

Syarif Hidayatullah, tahun 2011. Dari penelitian yang dilakukan, penulis 

menyimpulkan bahwa adanya perbedaan dan persamaan dalam hal 

urgensi, relevansi, implementasi, baik dimensi ke-Indonesiaan maupun ke-

Islaman, perbedaan ini dinyatakan dalam bentuk nilai hasil ANN dan 

himpunan dengan menggunakan diagram venn. 

3. Skripsi karya Ahmad Charis dengan judul “pemikiran Ekonomi 

Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam”, mahasiswa UIN SUKA 

Yogyakarta, Tahun 2010. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

bahwa ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan tambalan dari sistem 

ekonomi kapitalisme yang telah menciptakan struktur perekonomian yang 

timpang dalam masyarakat dimana rakyat kecil tidak mendapatkan 

perhatian serius oleh pemerintah karena lebih bertumpu pada ekonomi 

pasar. 
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Akibatnya, perekonomian didominasi oleh segelintir orang 

sementara sebagian besar rakyat lainnya hidup dalam kondisi yang tidak 

layak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk menopang kondisi 

perekonomian mereka dalam berbagai kebijakan pemerintah baik dalam 

bentuk fiskal maupun moneter. Namun secara umum instrumen pokok 

ekonomi kapitalisme tetap diakui seperti eksistensi perbankan ribawi, 

kebijakan moneter yang menggunakan instrumen suku bunga, 

perdagangan efek di pasar modal, dan pajak sebagai instrumen fiskal 

sekaligus sebagai sumber pendapatan utama negara, dan eksistensi badan 

usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan sejatinya merupakan 

konsep ekonomi yang batil yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Jadi, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan karya-

karya yang fokus membahas tentang konsep keadilan dan kesejahteran 

dalam konsep ekonomi Pancasila Mubyarto. Meskipun hampir ada sedikit 

keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Charis 

seperti yang dipaparkan di atas, namun penelitian yang saya lakukan ini 

berbeda dengan yang telah dilakukan peneliti tersebut. Meskipun sama-

sama menggunakan analisa kacamata Islam fokus analisa yang saya 

lakukan berbeda dan hasil yang saya simpulkan juga berbeda dengan hasil 

penelitian yang saudara Ahmad Charis. Berkaitan dengan perkembangan 

ekonomi Islam maka penelitian ini masih layak dilakukan. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertumpu pada 

data-data perpustakaan sebagai dasar untuk menjawab semua rumusan 

masalah yang telah ditemukan didepan. 

2. Sumber data 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat literature, maka 

pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Adapun sumber data 

primer (pokok) dari penulis ini adalah:  

a. Mubyarto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia . (Jakarta: pustaka 

LP3ES Indonesia), 1988 

b. Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan Dan Kemungkinan (Jakarta: 

PT.Pustaka LP3ES), 1987 

c. Mubyarto, Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto 

(Yogyakarta: Aditya Media), 1997 

d. Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju 

Ekonomi Kerakyatan (yogyakarta: Aditya media), 1999 

 

Kemudian ditambah dengan sumber data-data sekunder antara lain: 

a. Sri Edi Swasono, Wawasan Ekonomi Pancasila . (Jakarta: UI-press) 

1998 
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b. Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi  (Jakarta: 

UI-Press), 1985. 

c. Ainur R Sophian, Etika Ekonomi Politik (Surabaya: Risalah Gusti), 

1997 

d. M. Dawam Rahardjo, Perekonomian Indonesia  (Jakarta: LP3ES), 1987. 

e. Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi. (Jakarta: Gema 

Insani Press), 2005. 

f. Amim Akhtar, Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam dalam 

Etika Politik Ekonomi. (Surabaya: Risalah Gusti), 1997. 

g. M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami. (Yogyakarta: 

Ekonisia), 2003. 

h. Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Terjh: 

Nastangin. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1997. 

Kemudian ditambah dengan berbagai literatur yang mendukung 

dalam penyusunan skripsi ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga metode 

pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 
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dari perkiraan.
16

 Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, 

majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer 

dan skunder. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan yang digunakan untuk menganalisa data 

dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data-data 

kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles 

dan A. Michael Huberman, bahwa dalam pengolahan dan analisis data 

kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
17

 

yang ketiga hal tersebut bisa kita jelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang yang 

terkumpul. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan 

reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). 

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
18

 

Penerapannya dalam skripsi ini dimulai dengan 

mengumpulkan literatur-literatur tentang pemikiran konsep keadilan 
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dan kesejahteraan ekonomi Islam dan konsep keadilan dan 

kesejahteraan ekonomi Pancasila, untuk kemudian membandingkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Alur penting kedua dari kegiatan pengolahan data adalah 

penyajian data. Penyajian data yang baik dan memahamkan, baik yang 

berbentuk teks, naratif, maupun matrik, bagan dan yang lainnya, akan 

mempermudah bagi penarikan kesimpulan akhir. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Miles dan Hubeman, bahwa ”sebagaimana reduksi 

data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terlepas dari 

analisis”.19
 

Aplikasi penyajian data dalam skripsi ini diorientasikan dengan 

menganalisa konsep keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam dan 

konsep keadilan dan kesejahrteraan ekonomi Pancasila yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian 

penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

penarikan kesimpulan sudah benar ataukah perlu adanya analisis 

selanjutnya. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
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Kegiatan pengolahan dan analisis yang ketiga adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah 

mulai dilakukan semenjak pengumpulan, reduksi dan penyajian data, 

akan tetapi masih dalam bentuk terbuka, longgar dan skeptis, mula-

mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar dengan kokoh, sehingga mencapai kesimpulan yang final.
20

 

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

membandingkan kedua konsep keadilan dan kesejahteraan tersebut. 

Untuk kemudian menempatkan salinan kesimpulan dan temuan dari 

analisa tersebut dalam seperangkat data yang lain. 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang 

diperoleh dari suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan 

menjelaskan data yang terkumpul dari sumber.
21

 Dalam menganalisis data, 

penulis menggunakan analisis kualitatif berupa content analysis (analisis isi 

teks) atau deskripsi analisis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi. Penerapannya dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan 

dan menyusun data-data tentang konsep ekonomi pancasila Mubyarto untuk 

kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep ekonomi Islam. 

Untuk menganalisanya, penulis menggunakan logika induktif yaitu 

metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta sejarah, peristiwa yang 
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khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang 

sifatnya umum.
22

 Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau 

masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

umum (generalisasi).
23

 

Aplikasinya dalam skripsi ini dengan mengabstraksi data yang 

menjadi pusat studi tentang konsep ekonomi pancasila Mubyarto, yang 

bertumpu pada hasil tulisan beliau, mulai dari fakta-fakta sejarah, peristiwa-

peristiwa politik, masalah ekonomi serta segala yang terkait dengan tema 

tersebut, untuk kemudian akan dianalisis dengan konsep ekonomi Islam. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memperjelas permasalahan dan untuk mempermudah dalam 

pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang 

terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab 

sehingga memudahkan untuk dipahami dan dimengerti. Adapun isi dari 

skripsi ini secara lengkap adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pola dasar atau kerangka penelitian pustaka 

sebagai langkah awal untuk membahas masalah dalam skripsi ini yang berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian 
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pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II KONSEP EKONOMI DALAM ISLAM 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam, asas 

ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam dan konsep dasar ekonomi dalam 

Islam, konsep keadilan dan kesejahteraan dalam Ekonomi Islam. 

BAB III KONSEP EKONOMI PANCASILA MUBYARTO 

Bab ini menjelaskan tentang biogafi, sejarah, konsep pemikiran 

ekonomi Pancasila, konsep keadilan, dan konsep kesejahteraan dalam 

ekonomi Pancasila. 

BAB lV ANALISA EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN 

EKONOMI PANCASILA MUBYARTO 

Bab ini menjelaskan tentang konsep ekonomi Pancasila di analisa 

dengan konsep ekonomi Islam.  

BAB  V PENUTUP 

Bab ini sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran penulis. 
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BAB II 

KONSEP EKONOMI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Ekonomi Islam  

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu 

ekonomi syari‟ah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada suatu azas, 

yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.
24

 

Ekonomi berdasarkan syari‟ah tumbuh dan berkembang bersama 

dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah 

SAW berada di Mekkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab 

perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan pada ketauhidan, beliau lebih 

dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar 

biasa dari kaum Qurays dan penduduk Mekkah lainya. Setelah Rasulullah 

SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa 

Madinah, dalam tempo yang singkat beliau mampu melaksanakan 

pemerintahan dengan baik, membentuk institusi negara yang diperlukan, 

mengatur politik dalam dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan 

persaudaraan, membangun konstitusi negara Madinah dan meletakan dasar-

dasar sistem keuangan negara.  

Studi tentang ekonomi Islam (syari‟ah) sudah cukup lama, setua 

agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu tentang ekonomi syari‟ah 

tersimpan dalam literatur Islam seperti Al-Qur‟an, syarah Al-Hadits dan 
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kitab-kitab Fiqh yang ditulis cendekiawan Muslim terkenal seperti Abu 

Yusuf, Abu Hanifah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu 

Taimiyah, dan sebagainya. Ada juga makalah yang ditulis oleh para 

orientalis, tetapi inipun hanya sedikit sekali yang bisa ditemukan.  Belum ada 

buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syari‟ah yang mengkaji secara lebih 

mendalam, sistematis dan konprehensif tentang ekonomi syari‟ah ini. Kajian 

tentang ekonomi syari‟ah baru dilaksanakan secara intensif sejak tiga puluh 

tahun yang lalu, sebagai- alternatif mencari sistem ekonomi yang terbaik 

setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi besar dalam menghadapi era 

globalisasi saat ini.  

Selama ini sebagian besar pakar memberikan pengertian ekonomi 

disamakan artinya dengan kata “Iqtishaq” dalam bahasa arab yang artinya 

hemat dan penuh perhitungan. Menurut Bagir Al-Hasani sebagaimana yang 

dikutip oleh Agustino bahwa istilah ekonomi dan Iqtishaq merupakan dua 

konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang mengartikan sama antara 

keduanya. Kata Iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang mempunyai 

arti equilibrium (keseimbangan atau pertengahan) atau the state of being even, 

equal balanced, or everly in between sehingga kata “iqtishad” berarti that 

wich evenly in between two extremes”. Lebih harmonisnya lagi apabila 

diambil hadits Nabi SAW “Alaikum Hadyan Qashidan” (follow the middle of 

the road), maksudnya diwajibkan bagi kamu menempuh jalan tengah. 
25
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Menurut M. Ahram Khan yang di maksud dengan ekonomi syariah 

adalah “ Islamic economic aims the study of human falah (well 

being)achieved by organizing the resources of the earth on the basic of 

cooperation and participation”. (Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk 

melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang 

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas gotong royong dan 

partisipan). Menurut definisi M. Akram Khan tampaknya mengarahkan 

secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni human 

falah (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan 

muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan 

atau kesuksesan hidup manusia yang tidak hanya di dunia saja tetapi juga di 

akhirat kelak. Selanjutnya definisi ini secara implisit menjelaskan tentang 

cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama 

(ta‟awun) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.
26

 

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan ekonomi syari‟ah adalah “Islamics economics is social science which 

studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam” 

(Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam 

menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan  menjelaskan bahwa 

ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga 
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manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya kebutuhan dan kekuranganya sarana, maka timbulah masalah 

ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam. 

Perbedaanya hanyalah pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, 

pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi 

modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang 

membuat ekonomi Islam berbeda dengan yang lain adalah sistem penukaran 

dan trasfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber 

daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan 

kesejahteraan seluruh umat manusia. 

Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ilmu ekonomi 

syari‟ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara 

aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi 

berdasarkan syari‟at Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

serta Ijma‟ para ulama‟ dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Ekonomi syari‟ah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat 

normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual 

manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam prespektif Islam. 

Dalam ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja, 

perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan 

sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari‟at Islam.27
 

                                                           
27

 Ibid., 6. 



25 

 

 

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas 

sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi 

syari‟ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang 

berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakanya, tetapi 

juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan 

umat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui 

ekonomi syari‟ah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang 

tetap dipandang sahih sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan 

memperoleh uang dan mengeluarkanya sedemikian rupa sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Atas dasar pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa Islam memiliki 

sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang 

lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariat yang membentuk 

pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler 

yang menguasai dunia saat ini. Konsep ekonomi Islam sasaranya tidak hanya 

didasarkan pada material saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang immaterial 

juga, seperti kebahagiaan manusia (al-falah), kehidupan yang baik (hayatan 

thayyibah), aspek persaudaraan (ukhuwwah), keadilan sosioekonomi dan 

kebutuhan-kebutuhan spiritual ummat manusia lainya.
28

 

 

B. Asas Hukum Ekonomi Islam 
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1. Tabâdul al-manâfi (pertukaran manfaat), kerjasama (musyârakah), dan 

kepemilikan. 

Asas pertukaran manfaat (tabâdul al-manâfi) difahami dari QS. 

al-Imrân: 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh 

Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman 

Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya 

kebaikan (al-mashâlih) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut 

oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma 

fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum Islam 

memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashâlih. Almashalih dapat diartikan 

manfaat atau kebaikan.
29

 Yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan 

secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, 

bukan sebuah monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok. 

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, 

baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam 

pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (al-musyârakat). 

Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk) 

seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda 

yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada 

Allah Swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses 

pertukaran manfaat melalui norma almusyârakat dan norma haq al-milk 

berakhir di norma alta‟âwun (tolong- menolong). Dalam Islam al-ta‟âwun 
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hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (al-khairât atau al-birrwa al-

taqwâ) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.
30

 

2. Pemerataan kesempatan, „an tarâdhin (suka sama suka atau kerelaan) dan 

„adam al-gharâr (tidak ada penipuan atau spekulasi). 

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk 

penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran 

ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang 

memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan 

menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Di 

samping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang 

perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya 

(al-aghnia), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan 

hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa 

menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan 

hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli 

yang bisa berupa akad murâbahah, salam atau ishtinâ‟, zakat infaq, 

shadaqah, hibbah, dan waris, sewa menyewa dengan al-isti‟ârat gadai 

dengan alrahn, dan pinjam meminjam dengan al-qardh. Teori-teori ini 

adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat sehingga 

lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara 

merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.„An tarâdhin merupakan 

salah satu asas fiqh mu‟amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama 
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suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, 

dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi 

obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia adalah salah satu 

prasyarata keabsahan transaksi bermuamalah di anatara para pihak yang 

terlibat. Disamping itu, ia merupakan kelanjutan dari azas pemerataan, dan 

bersinergi dengan asas „adam al-gharâr, arinya prilaku „an tarâdhin 

memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharâr dalam berbagai bentuk 

transaksi mu‟amalah. Hal ini dapat terjadi, karena ‟adam al-gharâr 

merupakan kelanjutan dari „an tharâdhin. Al-gaharâr ialah sesuatu yang 

tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. Dalam gharâr 

ada unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan „an 

taradhin. „adam al-gharar mengandung arti bahwa pada setiap bentuk 

muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan 

salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan 

hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.
31

 

3. Al-bir wa al-taqwâ (Kebaikan dan taqwa) 

Asas al-birr wa al-taqwâ merupakan asas yang mewadahi seluruh 

asas muamalah lainnya. Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh mu‟amalah 

dilandasi dan diarahkan untuk al-birr wa al-taqwâ. Al-birr artinya 

kebijakan dan berimbang atau proporsional atau berkeadilan.
32

 

Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan 

bentuk-bentuk muamalat dalam kategori „an tarâdhin, „adam al-gharâr, 
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tabâdul al-manâfi‟, dan pemerataan adalah dalam rangka pemenuhan dan 

pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih al-birr 

wa altaqwâ. Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan 

bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syari‟ah, agar dipedomani 

oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan 

agama yang dianut. Ia baru diboleh tidak dipedomani hanya untuk 

memperlakukan orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir 

umat Islam dari tempat tinggal mereka. Prinsip hukum Islam sebagai asas 

atau pilar kegiatan usaha dan pedoman perbankan syari‟ah dalam 

mencapai tujuannya itu berkohorensi dengan al-birr wa al-taqwa. Artinya 

asas-asas hukum Islam seperti ‟an taradhin, tabadul manafi‟, „adam al-

gharar, ta‟awun, al-adl berorientasi kepada pemenuhan al-birr wa al-

taqwa.
33

 

 

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah 

sebagai berikut:
34

 

1. Prinsip Tauhid. 

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa 

segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja 

oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. 

Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi 
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jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di 

dalamnya. 

Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim 

dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini 

merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini 

adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pula yang mendasari pemikiran 

kehidupan Islam yaitu Khilafah (Khalifah) dan „Adalah (keadilan). 

2. Prinsip Khilafah. 

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau 

wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi 

spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat 

digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini 

berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk 

menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan 

kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka 

dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta Allah SWT. 

3. Prinsip Keadilan 

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari 

prinsip ini adalah  (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-

sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan 

kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas. 

Prinsip „Adalah (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep 

yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip 
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„Adalah adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah 

(Maqasid al Syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan „Adalah 

menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah 

harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; 

pemenuhan kebutuhan (need fullfillment), menghargai sumber pendapatan 

(recpectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejahteraan 

yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas 

dan pertumbuhan (growth and stability). 

Sedangkan menurut Muhammad Syafii Antonio, beberapa prinsip 

dalam ekonomi Islam diantaranya adalah: 

(1) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh 

Keadialan dalam Islam menurut Muhammad Syafii Antonio mempunyai 

inplikasi sebagai berikut: 

a) Keadilan Sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai keluarga. 

Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang 

sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya 

dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan 

yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan antara yang satu 

dengan yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan 

dan pelayanannya terhadap kemanusiaan. 

b) Keadilan ekonomi, Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama 

terhadap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus 

diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa perimbangan tersebut, 
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keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap 

individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi 

masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus 

terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.
35

 

(2) Keadilan distribusi pendapatan, kesenjangan pendapatan dan kekayaan 

yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta 

komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. 

Kesnjangan itu dapat diatasi dan ditekan dengan cara-cara berikut: 

a) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-

bidang pertentu. 

b) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses 

ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun  konsumsi. 

c) Menjamin basic needs fuldillment (pemenuhan kebutuhan dasar 

hidup) setiap anggota masyarakat. 

d) Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima‟i atau social economic 

security insurance di mana yang mampu menanggung dan membantu 

yang tidak mampu.
36

 

 

D. Konsep Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Islam 

1. Konsep Keadilan Dalam Islam 

Sesuai dengan prinsip Islam, Salah satu ketentuan dasar yang 

dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun 
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dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tutunan mutlak dalam Islam, 

baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (an ta‟dilu)” maupun 

keharusan “menegakkan keadilan (kunu qawwamina bi al-qisthi)”.
37

 

Adil berasal dari kata Adl yang berarti sama (Sawwiyat), 

penyamarataan, (Equalizing), dan kesamaan (levelling); memperlakukan 

sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain.
38

 Dalam 

beberapa tempat, Al-Qur‟an memerintahkan untuk berlaku adil terhadap 

setiap kelompok baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun terhadap 

kaum kerabat:
39

  

                                            
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia [terdakwa]  Kaya ataupun miskin, Maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. An-Nisa‟, 
4:135). 
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Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur, seorang leksikolograf, 

menyatakan bahwa “sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran sepeti 

orang yang berterus terang, itu identik dengan makna keadilan. Sesuatu 

yang tidak jujur atau tidak beres di anggap sebagai Jawr atau ketidak 

jujuran.
40

 

Gagasan tentang „Adl sebagai persamaan di gunakan dalam 

pengertian satu ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik 

dalam istilah kualitatif maupun kuantitaif. Konsep keadilan pada 

prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin/lemah untuk memperbaiki 

nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus menerus 

mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam memperhatikan susunan 

masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin/lemah, 

seperti terlihat pada - berikut:  

                                            
 

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 
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kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya .” (Q.S, Al-Hasyr 

59:7)
41

 

 

Keadilan merupakan konsep yang sangat komperhensif 

menyangkut semua segi kehidupan umat manusia. Keadilan juga 

membuahkan keseimbangan,  kesesuaian, dan keselarasan, dengan 

keadilan hukum. Dan setiap bentuk yang berlawanan dengan sifat adil itu 

dipandang sebagai penindasan (Zulm). Keadilan ekonomi tersebut mirip 

dengan persamaan, meskipun tidak identik. Ide keadilan ekonomi Islam 

didasarkan pada dua unsur: pertama, bentuk keseimbangan dan proporsi 

yang harus dipertahankan diantara masyarakat dengan mengindahkan hak-

hak mereka. Kedua, bagian yang menjadi hak, setiap orang dengan penuh 

kesadaran harus diberikan kepadanya. Apa yang dianut dalam hal ini 

adalah keseimbangan dan proporsi yang tepat, bukanya persamaan.
42

 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa titik berat keadilan 

dalam Islam berarti penolakan setiap bentuk perbuatan tipu muslihat, 

kebohongan, mengeksploitasi orang yang tidak berdosa  atau acuh tak 

acuh terhadap kelompok lain dan memberi pernyataan palsu. Seorang 

muslim juga harus berupaya menghindarkan diri dari membuat transaksi 

yang samar atau meragukan. Untuk menegakkan keadilan ini, semua 

bentuk usaha spekulatif dilarang keras. Prinsip semua bentuk larangan 

dalam Islam mencakup larangan keras terhadap setiap bentuk pemerasan. 
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Dalam sistem ekonomi Islam setiap pribadi mesti juga dikaji dari 

sudut religius, sementara dalam sistem ekonomi lain hanya dilihat dari 

bagian masyarakatnya saja. Sistem ekonomi lain tidak mengenal istilah 

pertimbangan nilai (value judgement). Sebaliknya, dalam sistem ekonomi 

Islam setiap individu harus mempertimbangkan ajaran Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Syariat mengandung ajaran tentang pandangan dunia dan 

kemasyarakatan Islam. Syariat bertujuan membebaskan manusia dari 

perbudakan nafsunya sendiri sedemikian rupa, hingga ia patuh kepada 

Allah SWT. 

Dalam Islam kesejahteraan individu dan masyarakat saling 

melengkapi. Karena itu keduanya bersifat kooperatif, bukan kompetitif. 

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada keadilan dan persamaan untuk 

semuanya. Prinsip asasi sistem demikian adalah:
43

 

Keadilan dalam produksi; Islam mengakui hak manusia mencari 

nafkah sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan bakat alam, tetapi tidak 

memperkenankan merusak moral atau menghancurkan tatanan sosial. 

Keadilan dalam konsumsi; semua bentuk pengeluaran yang 

merusak moral dan masyarakat dilarang, seperti perjudian, minuman keras, 

zina, dan semua perusak jiwa.  

Keadilan dalam distribusi; kekayaan tidak boleh berpusat di tangan 

sekelompok orang dan semua faktor produksi harus memiliki andil jelas 

terhadap pendapatan nasional. 
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Sedangkan merujuk kategori yang dikemukakan oleh Majid 

Khadduri mengenai teori keadilan, keadilan Islam-keadilan politik, 

keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan filosofis, keadilan etis, 

keadilan legal, dan keadilan sosial.
44

 ada kemungkinan-kemungkinan 

wilayah baru untuk studi dan pengembangan teori keadilan, yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Ilahiah, manusiawi, sekaligus operasional. 

Pertama, keadilan politik adalah keadilan yang sesuai dengan 

kehendak penguasa dan sering kali dipandang sebagai tujuan prinsipil dari 

suatu negara. Skala keadilanya adalah negara. Dalam Islam, orang-orang 

beriman memiliki pemikiran terhadap doktrin bahwa tatanan politik yang 

sesungguhnya berasal dari suatu sumber Ilahi-Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Kedua, keadilan teologis adalah keadilan yang sesuai dengan 

doktrin yang ditetapkan oleh para teolog sehubungan dengan dengan sifat 

kehendak (Iradah) Allah dan esensiNya. 

Ketiga, keadilan filosofis, adalah keadilan yang didefinisikan tidak 

sesuai dengan wahyu, tetapi dengan akal budi. Keadilan filosofis adalah 

keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Karena itu, ia 

tidak berubah terlepas dari ruang dan waktu. Teori-teori keadilan ini 

dikemukakan oleh Al-Kindi (185/801-pertengahan abad III/IX), Al-Farabi 

(259/870-339/944), Ibn Sina (370/890-428/1037) dan Ibn Rusyd 

(520/1126-595/1198).
45
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Keempat, keadilan etis adalah adalah keadilan keadilan yang sesuai 

dengan kebajikan-kebajikan tertinggi yang menentukan suatu standar 

tingkah laku manusia.  

Kelima, keadilan legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. 

Dalam Islam, hukum jalin-menjalin dengan agama dan keduanya 

dipandang sebagai pernyataan dari kehendak Ilahi dan keadilan. Tujuan 

agama adalah mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan, 

sementara fungsi syari‟at adalah mengindikasikan jalan berdasarkan 

keadilan Allah. 

Terakhir, keadilan sosial adalah keadilan yang sesuai dengan 

norma-norma dan nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang 

mengejawantahkan dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk 

menerima melalui adat kebiasaan sikap positif, atau alasan-alasan lainya.
46

  

Sistem ekonomi Islam secara umum menekankan standar hidup 

manusia dan pembagian pendapatan secara merata. Karena itu, sambil 

berupaya menyediakan kesempatan berlatih dan menciptakan kondisi 

kerja, negara juga harus membuat program membantu pengangguran, 

orang miskin, anak yatim, janda, manula, orang cacat dan siapapun yang 
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tidak memiliki sumber daya cukup atau kemampuan untuk memenuhi 

keperluan sendiri.
47

 

Dalam konteks keadilan pula, Al-Qur‟an menyebutkan perbedaan 

antara individu sebagai sesuatu yang alamiah, dan bukan untuk 

dipertentangkan namun untuk saling kerjasama. Karena itu perbedaan 

derajat kehidupan ekonomi adalah pangkal untuk saling mengambil 

manfaat satu dengan yang lain.
48

 Perbedaan juga menjadi titik tolak 

kompetisi, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama dan 

diperkenankan untuk kompetisi guna memperoleh hadia, atau balasan 

sesuai dengan usahanya.
49

 

Dengan demikian, maksud dari pentingnya menegakkann keadilan 

dalam sendi-sendi kehidupan bukan untuk mempersamakan semua 

masyarakat, namun mempersamakan mereka dalam memperoleh peluang 

mengukir kesejahteraan ekonomi. Untuk meraih tujuan ini dapat dimulai 

dengan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan 

etika pada tingkat individu dan masyarakat. 

2. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam 

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah 

kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan 

yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga 
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memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama 

terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut HAM, maka definisi 

kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun 

perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik 

dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika 

tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.
50

  

Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat hidup damai dan 

bahagia. Dan ini tidak bisa dicipta melalui dialektika materialisme. 

Kesejahteraan, pendek kata, tidak hanya butuh upaya fisik yang 

fundamental, tetapi juga upaya batin, dimana kesejahteraan mesti dibangun 

oleh nilai-nilai transedental. 
51

 

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana 

dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, 

makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, 

dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang 

berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat 

dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam 

itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi 

Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi : 

         
Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam”(Q.S. al-anbiyâ‟:107)52
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Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh 

aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan 

sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan 

hubungan dengan sesama manusia (habl min Allâh wa habl min an-nâs). 

Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan 

amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan 

dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan 

dengan kesejahteraan sosial. 

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, 

sebegaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya 

“Wawasan Al-Quran”, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang 

didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan 

isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di 

bumi.
53

  

Kesejahateraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam 

keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan 

oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah 

SWT. Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala 

bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur‟an dengan tegas 

menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. 
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adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang 

membelenggunnya.
54

 

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari penjelasan diatas 

bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan adalah: 

1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari 

kepentingan individu. 

2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. 

3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang 

lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk 

manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus 

dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih 

besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk 

mandapatkan manfaat yang lebih besar. 

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama 

tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau 

sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut 

Al-Qur‟an kesejahteraan meliputi faktor: Keadilan dan Persaudaraan 

Menyeluruh, Nilai-Nilai Sistem Perekonomian, Keadilan Distribusi 

Pendapatan. 

Umer Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya 

hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam 

yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu 
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tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam 

adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat.
55

 Ini 

merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja 

berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi 

konvensional yang sekuler dan materialistik.  
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