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Pengantar Rektor  
 

DESAIN AKADEMIK KEILMUAN  

UIN MATARAM 

 

Ijtihad adalah kebutuhan metodologis yang secara ilmiah-alamiah 

dibutuhkan untuk menjaga ‘status quo’ keilmuan. Kondisi status quo 

ini adalah kejumudan yang menutup pengembangan keilmuan yang 

menjelma pada sikap ta’assub (fanatisme) buta. Sikap inilah yang 

wajib dihindari dalam tradisi akademik, karena fanatisme biasanya 

sikap yang kontra produktif dalam pengembangan intelektual. 

Fanatisme adalah sikap taqlid tanpa alasan yang didasari pada logika 

berpikir yang benar dan rasional. Inilah sikap ilmiah yang 

dibutuhkan untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam.  

Merujuk pada sabda Rasulullah, ijtihad adalah mutlak 

dibutuhkan untuk menjaga kelestarian kehidupan. Teks al-Qur’an 

hadis adalah acuan yang stagnan, yang akan bermakna jika 

bersentuhan dan dibunyikan dalam realitas kehidupan. Dalam hal 

ini, Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan kalimat sederhana; 

antum a’lamu bi umuri dunyakum (kalian lebih mengetahui urusan 

dunia kalian). Batasannya jelas, ijtihad tidak melampaui batas etis-

teologis. Di luar itu, ada ruang kebebasan intelektual yang disiapkan 

Rasulullah bagi setiap orang untuk mengantisipasi perubahan dalam 

masyarakat. Untuk itu, Rasulullah berpesan, ‘allimu auladakum fa 

innahum ya’isyuna fi zamanin ghairu zamanikum (persiapkanlah 
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generasimu, karena mereka akan hidup di zaman yang sama sekali 

berbeda dengan zamanmu). 

Kebutuhan utama masyarakat akademik adalah jihad 

intelektual, yaitu upaya yang ajeg untuk mengembangkan keilmuan 

yang didasarkan pada tradisi keilmuan. Dalam tradisi metodologi 

Islam, pengembangan keilmuan didasarkan pada pemahaman teks 

al-Qur’an hadis. Karena keterbatasan teks, kran ijtihad harus tetap 

dibuka. Ianya adalah ‘nyawa’ bagi keberlangsungan keilmuan 

keislaman. Terakhir ini, maqashid al-syariah adalah metode utama 

yang dianut oleh cendekiawan muslim sebagai mainstream dalam 

pengembangan keilmuan. Dari mainstream ini kemudian muncul 

beberapa teori baru sebagai acuan pengembangan keislaman 

selanjutnya. Sebut saja Rahman, an-Naim, al-Jabiri, M. Amin 

Abdullah, dan beberapa tokoh intelektual lainnya. Kesemuanya 

mengedepankan humanisme dalam pengembangan Islam, tanpa 

batasan geografis, ras, suku, dan agama. Ada satu kesadaran yang 

sama bahwa tujuan diturunkannya hukum adalah tahqiq mashalih al-

‘ibad fi dunyahum wa ikhrahum (merealisasikan kesejahteraan bagi 

manusia di kehidupan dunia dan akhirat). Dalam kata lain hukum 

Islam was given not for muslim only, but it was existed for human 

kind. Upaya akademisi muslim adalah menghadirkan Islam dan 

keislaman yang ‘bersentuhan’ dengan realitas kehidupan dunia.  

Dalam kerangka di atas, yang dibutuhkan adalah kajian utuh 

(wholeness-comprehensiveness), dan tidak hanya melihat objek 

kajian Islam-keislaman secara parsial. Oleh karena itu beberapa 

konsep untuk memadukan intra-antar kajian keislaman, kajian 

keislaman dan keilmuan umum dilakukan oleh akademisi. Salah 

satunya adalah Ismail al-Faruqi yang menawarkan Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan, dan di Indonesia diterjemahkan dengan jaring laba-

laba oleh M. Amin Abdullah dengan konsep integrasi-interkoneksi. 

Imam Suprayogo menggambarkan integrasi-interkoneksi ilmu 
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pengetahuan itu dengan ‘pohon ilmu’. Kesatuan akar, batang, daun, 

dan buah kajian keilmuan layaknya memberikan kemaslahatan, 

kesejahteraan, dan keberkahan bagi masyarakat. Kami, di UIN 

Mataram menerjemahkannya dalam kata horizon ilmu. 

Ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas theoritical-

conceptual, academic debate segelintir ilmuan, atau bahan 

bincangan elit akademisi. Ilmu pengetahuan harus membumi, 

menyentuh, dan menjawab kebutuhan dan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Dalam kata lain, muara suksesnya ilmu pengetahuan itu 

bukan pada tataran ontologis-epistemologis, namun suksesnya ilmu 

pengetahuan itu ada pada tataran axiologis, yaitu kebermaknaan 

ilmu pengetahuan sebagai solusi/jawaban atas masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Itulah jalan ijtihad dan sekaligus jihad 

intelektual masyarakat muslim hari ini. Menerjamahkan, 

menafsirkan, dan mamaknai bahasa Tuhan ke dalam bahasa yang 

dapat dipahami akal manusia; subyek dan sekaligus obyek atas 

hukum Tuhan. 

Untuk itulah, UIN Mataram dengan segala kapasitas dan 

sumber daya yang dimilikinya berupaya untuk terus berinovasi dan 

berkarya, baik secara fisik maupun akademik. Tidak hanya sekedar 

gengsi sosial-intelektual, namun lebih pada tanggung jawab moral 

akademik. Karena itu, UIN Mataram secara bertahap memperbaiki 

reputasi dan prestasi. Al-hamdulillah berkat kerja keras seluruh 

sivitas akademik, UIN Mataram hari ini semakin mengukuhkan diri 

untuk menjadi Universitas Islam yang terbuka-cendekia untuk 

semua. 

Buku yang diterbitkan ini adalah salah satu upaya sivitas 

akademika UIN Mataram untuk menjawab kegelisahan sebagian 

masyarakat terkait dengan pendidikan, hukum, ekonomi, 

komunikasi, sosial, dan budaya.  Ini adalah upaya untuk 

mewujudkan integrasi-interkoneksi keilmuan. Para penulis dalam 
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buku ini, secara akademik adalah mereka yang expert dan concern 

dengan bidang kajian yang ditekuninya. Semoga pembaca dapat 

mengambil substansi dari masing-masing tema yang ditulis, dan 

merangkainya menjadi satu kesatuan utuh untuk direkonstruksi 

kembali, atau dijadikan sebagai rujukan dalam praksis kehidupan 

bermasyarakat. Akhirnya, selamat kepada para penulis. Teruslah 

berkarya dalam kerangka horizon ilmu yang menjadi acuan 

pengembangan akademik UIN Mataram.  

 

 

Mataram, Oktober 2019 

Rektor UIN Mataram, 

 

ttd. 

 

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. 
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PARADIGMA EKONOMI SYARIAH: 

PEMETAAN INTELEKTUAL DAN TAWARAN  

PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA 

 

Muh. Salahuddin 

 

 

A. Pendahuluan 

Pada dasarnya, semua mazhab ekonomi mempunyai 

tujuan yang serupa (untuk tidak mengatakan sama), yaitu 

kesejahteraan masyarakat. Hanya saja dalam pemenuhan 

kesejahteraan itu perlu mempertimbangkan manusia dari sisi 

individu dan comunal, serta dipertimbangkan dalam proses 

pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mencakup aspek 

produksi, distribusi, dan komsumsi. Pada tahap ini perbedaan 

teoritik-konseptual muncul. Ada semacam vested intrest yang 

datang dari pihak tertentu, sesuai dengan realitas perkembangan 

sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tidaklah heran kemudian 

jika antar satu ahli ekonomi akan berbeda konsep dan pendapat 

dalam menganalisis economic problem. Belum lagi teori-

konsep itu dihadapkan dengan realitas obyektif sosial-politik-

ekonomi yang membutuhkan jawaban khas atas kasus ekonomi 

di regional tertentu.  

Dalam ilustrasi di atas ekonomi Islam/syariah itu hadir 

untuk menawarkan desain uluhiyah dalam menjawab 

permasalahan ekonomi. Tugas berat intelektual akademisi 
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ekonomi syariah adalam memastikan bahwa tawaran ekonomi 

ini bukan sekadar perhelatan pemikiran Timur-Barat, dan 

menerjamahkan teori-konsep uluhiyah itu dalam tataran 

ekonomi modern. Tentu dibutuhkan perangkat logic yang 

menghubungkan tradisi pemikiran Islam dan sistematika 

berpikir ekonomi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 

pergeseran paradigma shifting paradigm, memasang kembali 

(reconstrustion), dan menawarkan postulasi (sementara) atas 

keraguan banyak orang atas tawaran Islam ekonomi. 

Sayangnya, kondisi ideal Islam ekonomi itu belum 

terbentuk dengan baik, tetapi praksis ekonomi Islam sudah 

berjalan begitu massive di masyarakat dunia Islam dan 

mengambil pola-bentuk yang variatif di masing-masing 

regional. Dunia Islam mungkin terlalu luas untuk dikaji, dan 

tulisan ini menyuguhkan beberapa point pikiran Islam ekonomi 

dan ekonomi Islam dam konteks sistem di Indonesia. Sistem itu 

menarik, karena ekonomi adalah unit dari sistem sosial yang 

tidak akan pernah existed dan developed tanpa adanya unit 

sistem lain dalam masyarakat. Interaksi antar-interunit sistem 

dalam masyarakat itulah yang menghadirkan kebaharuan dan 

menawarkan ide-ide baru untuk pengembangan.  

 

B. Ekonomi Syariah: Basis Konseptual-Teoretis 

Sejak tahun 1940-an, para cendekiawan muslim dunia 

mengkaji secara intensif tentang ekonomi Islam, baik dari sisi 

sosial, politik, tafsir, fikih, sejarah, filsafat dan lain-lain.320 

 
320Secara historis, konsep ekonomi syariah ini diambil akar 

akademiknya dari zaman abad pertengahan Islam, dan secara praktek dapat 

ditarik dari praktek Nabi Muhammad dan para sahabat. Lihat Afzalurrahman, 

Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Yogyakarta: Yayasan Bhakti Wakaf, 

1999). Praktek inti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah dengan 
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Namun, hingga hari ini, kesepakatan tentang ekonomi syariah 

itu masing ‘mengambang’. Iqbal menuliskan; ‘the debate on 

‘nature’ of and ‘need’ for Islamic economics and finance as an 

alternative paradigm is not settled yet’.321 Para cerdik-cendekia 

menyimpulkan sesuai dengan perspektif keilmuan masing-

masing. Walau demikian, secara praktis ekonomi syariah terus 

berjalan sambil mencari pola dan model yang tepat untuk 

mencapai tujuan-tujuan ekonomi.322 

Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks. Oleh 

karena itu, tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi itu sendiri. 

Karena kompleksnya, ekonomi membutuhkan alat bantu kaji 

lain untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa ilmiah, dikenal 

istilah multidisiplin, intra-disiplin, antardisplin, integrasi-

interkoneksi, integrasi keilmuan, dan seterusnya. Dalam 

konteks ilmu ekonomi Islam, yang dibutuhkan adalah 

pengetahuan tentang agama (hukum islam/fikih), ilmu hukum, 

 
mendirikan bait al-mal. Lihat Hasanuzzaman, Economic Function of an Islamic 

State, (Leicester, The Islamic Foundation; 1991), 138. Lihat juga Taqyuddin an-

Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. 

(Surabaya, Risalah Gusti; 1996), 253-64. Lihat juga M.A. Manan, Islamic 

Economic Theory and Practice, (New Delhi, Idarat-I Delhi; 1980), 78. Lihat juga 

A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta, 

Raja Grafindo; 2002), 11. Pasca Nabi Muhammad, beberapa ulama yang 

merumuskan konsep ekonomi adalah Imam Al-Mawardi, Imam al-Gazali, Ibn 

Rusyd, Ibn Maskawaih, dan lain-lain dengan berbagai macam teori yang 

ditawarkannya. Lihat Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam 

Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2009),  

103-104. 
321M. Syed Ali Iqbal dan Muljawan, D. (2007), ‘Advances in Islamic 

Economics and Finance’, Proceedings of 6th International Conference on Islamic 

Economics and Finance, IRTI,  4. 
322Ada dua pola pengembangan ekonomi syariah di dunia Islam, yaitu 

pertama desain pola ideal dengan rencana strategi jangka panjang tentang sistem 

ekonomi yang holistis-konprehensif. Kedua, pola pragmatis yaitu pola yang 

dilakukan dengan mengembangkan salah satu aspek ekonomi dari ekonomi 

syariah. Lihat Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam…,  113. 
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ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi itu sendiri, dan ilmu 

lain yang berkenaan langsung maupun tidak dengan masalah 

ekonomi. Dengan logika berpikir seperti ini berarti setiap orang 

yang berpikir dan mengembangkan ekonomi Islam adalah 

mereka yang berpikir secara sistemik institisional karena 

beberapa hal.323 Pertama, secara teoritik upaya pencarian 

konsep ekonomi Islam ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia yang berasas pada naluri dasar (fitrah) 

kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan yang ada 

di dalam dirinya. Kedua, dalam kerangka di atas dibutuhkan 

rekonstruksi dan restrukrisasi yang koheren, konsisten, 

kenprehensif, dan holistis untuk sampai pada ‘titik’ kebenaran 

dan pembenaran. Ketiga, upaya di atas membutuhkan integrasi 

berbagai lini untuk membentuk kekuatan dan mewujudkan 

keunggulan dalam konteks aplikasinya. Dalam kata lain, 

ekonomi Islam harus dikembangkan berbasis ontologi yang 

jelas, epistemologi yang kuat, dan dalam kerangka axiologis 

yang mungkin dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya 

kelompok Islam.324 Mayor idea hadirnya ekonomi Islam adalah 

rahmat li al-‘alamin yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang 

ada di dalam diri manusia. 

 
323M. Dawam Rahardjo, ‘Rancang Bangun Ekonomi Islam’, dalam 

http:// webcache. 

googleusercontent.com/search?q=cache:no1apwrekasJ:http://ekonomisyariah.org

/download/artikel/Arsitektur%2520Ekonomi%2520Islam.pdf%2Brancang+bang

un+ekonomi+islam+dawam+rahardjo&hl=en&&ct=clnk, diunduh tanggal 2 

Februri 2016.  
324Dalam konteks inilah Rahardjo memetakan ekonomi Islam dalam 

ranah teoritis, sistem, aktivitas ekonomi. Lihat M. Dawam Rahardjo, Islam dan 

Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999),  3-4. 
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Baqir al-Shadr menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah 

bukan ilmu ekonomi, namun mazhab ekonomi.325 Ekonomi 

Islam dihadapkan dengan sistem (mazhab) kapitalisme, 

sosialisme dan komunisme atas kegagalannya dalam 

mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.326 Al-Shadr 

dalam karyanya ini memberikan kerangka moral-etis dalam 

aplikasi ekonomi Islam, dan sekaligus perlawanan teologis atas 

konsep yang tidak bersumber dari Islam. 

Secara sederhana, Mannan menulis bahwa ilmu 

ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah yang terkait dengan ekonomi masyarakat 

yang diilhami oleh nilai Islam.327 Definini yang dituliskan di 

atas mencakup banyak hal yang sangat luas terkait dengan 

aktivitas dan teori ekonomi. Dalam konteks ini, definisi yang 

dikemukakan Mannan belum memberikan ciri khas dalam 

pemikiran ekonomi Islam. Implikasi yang paling nyata dari 

definisi di atas adalah bahwa teori dan praktek ekonomi Islam 

dapat menjiplak, atau memodifikasi praktek dan teori ekonomi 

dari manapun dengan menambahkan aspek nilai yang 

bersumber dari Islam (otoritas ketuhanan). Mannan menuliskan 

bahwa ada potensi ketuhanan (nilai) yang lepas dari aktivitas 

ekonomi modern sekarang ini. Inilah yang membedakan 

ekonomi Islam dari konsep ekonomi lainnnya.328 Kerangka 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis ekonomi Islam 

 
325Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, Islam and Schools of 

Economics, terj. Mazhab Ekonomi Islam, M. Hashem, (Jakarta: Pustaka Zahra, 

2002),  140. 
326Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, Islam and Schools of 

Economics,… 18-32, 58-86.  
327Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice, 

terj. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Wakaf, 1993),  19.  
328Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic,…  20 
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dibangun dari proses deduksi nas dan sekaligus dari proses 

induksi melalui ijtihad dalam sebuah sistem sosial tertentu, 

yang darinya dapat dikonklusi model, pola, dan konsep 

ekonomi yang tetap dan selalu bersandar pada realitas 

ketuhanan.329 Dalam hal ini, Manan tidak menawarkan a 

distinct concept (konsep yang khas) dari ekonomi Islam, namun 

memberikan warna dan jiwa dalam aktivitas ekonomi secara 

universal, sebagaimana layaknya diketahui dan dipraktekkan 

secara umum oleh masyarakat dengan memasukkan nilai Islam. 

S.M. Hasanuz Zaman menuliskan bahwa ekonomi Islam 

adalah ilmu pengetahuan, praktek, dan hokum. Selengkapnya, 

ia menuliskan berikut ini.  

‘Islamic economic is the knowledge and applications 

and rules of the shariah that prevents injustice in the 

requisition and disposal of material resources in order 

to provide satisfaction to human being and enable them 

to perform they obligations to Allah and the society’.330  

Dari definisi yang dikemukan Zaman di atas, ada upaya 

strukturisasi ilmu ekonomi Islam baik dari sisi ontologis, 

epistemilologis, dan aksiologis walaupun dia tidak secara tegas 

menunjuk mana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi 

ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi ini oleh zaman harus 

dikaitkan dalam kerangka ketundukan hamba kepada Tuhan. 

M.N. Shiddiqi menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah 

the moslem thinker response to the economic challenge of their 

times. In this endeavour they were aided by the Quran and the 

 
329Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic,…. 15-16, 23-24. 
330Dikutip dari Siti Nur Fathoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014),  156. 



Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif dalam Tridarma | 267 
 

sunnah as well as by reason and experience.331 Definisi yang 

dikemukan oleh Shiddiqi ini adalah definisi ekonomi Islam 

yang bersifat sosiologis. Tidak ada point ekonomi yang ada di 

dalamnya, hanya menggambarkan bahwa ekonomi Islam itu 

hadir karena kegelisahan pemeluknya akan lemahnya sistem 

ekonomi dunia yang dianut sekarang ini. Dari kegelisahan 

itulah hadir para pemikir muslim untuk memberikan jawaban 

ekonomi, yang disandarkan pada kesadaran nilai moral yang 

bersumber daripada alQuran dan sunnah. 

Chapra lebih menekankan pada aspek keadilan 

produksi, distribusi, dan komsumsi dalam kajian ekonomi 

Islam.332 Ia menuliskan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu 

pengetahuan yang dengan itu membantu mewujudkan 

kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya yang 

terbatas yang masih dalam konfirmasi ajaran Islam tanpa 

pengekangan individu untuk menciptakan keseimbangan 

ekonomi dan kelangsungan ekologi (islamic ecomomics was 

defined as that branch of kenowledge which helps relize human 

well-being through an allocation and distribution of scarce 

resources that is in comfirmity with islamic teaching without 

unduly curbing individual freedom or creating continued macro 

economic and ecological imbalances). Basis analisisnya adalah 

kegagalan ekonomi sistem kapitalisme dan sosialisme, dan 

kemudian manganalisis kegagalan tersebut dengan 

menggunakan teori maqasid al-syari’ah,333 khususnya teori yang 

dikembangkan oleh Imam Abu Hamid al-Gazali dan Ibn al-

 
331Dikutip dari Siti Nur Fathoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, ….  157. 
332M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, terj. Islam dan 

Tantangan Ekonomi, Ihkwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),. 

3-4.  
333M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge,…. 1, 7-9,  



268 | Universitas Islam Negeri Mataram 
 

Qayyim al-Jauziyyah.334 Dengan demikian, sama halnya dengan 

Mannan, Chapra belum menawarkan pemikiran yang utuh 

dalam bidang ekonomi Islam. Hanya saja ia memberikan 

tawaran yang baik, yang membedakan sistem ekonomi Islam 

dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu bahwa ekonomi Islam 

berbasis pada nilai ketuhanan (tauhid), khilafah (perwakilan), 

dan ‘adalah (keadilan). Ketiganya ini adalah basis teoritis yang 

harus dikembangkan secara baik untuk memenuhi tujuan-tujuan 

ekonomi.335 Rahardjo menuliskan bahwa ilmu ekonomi Islam 

adalah pengetahuan dan penerapan, perintah dan tata cara 

(rules) yang ditetapkan syariah yang mencegah ketidakadilan 

dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna 

memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka 

melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.336 

Kemakmuran masyarakat dalam konsep ekonomi Islam hanya 

mungkin didapat melalui tauhid, kekeluargaan (brotherhood), 

kebersamaan (cooperation), kerja (work), produktivitas 

(productivity), kepemilikan (ownership), dan keadilan 

(justice).337 

Peta pemikiran ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan 

dalam empat aliran. Pertama, mereka yang berupaya untuk 

menghadirkan sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif 

bagi kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme dalam 

mewujudkan kesejahteraan dunia (human walfare).338 Aliran ini 

 
334Mengenai teori maqasid al-syariah ini akan dikaji lebih lanjut dalam 

bab kajian berikutnya.  
335M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge,… 201-215.  
336M. Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi…,  10. Lihat juga Euis 

Amalia, Keadilan Distributif….,  115-116. 
337Euis Amalia, Keadilan Distributif….,  107. 
338Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah satu tokoh muslim yang 

meyakini aliran ini. Pemikiran ekonominya melanjutkan pemikiran Abu a’la al-

Maududi yang dominan atas ‘pemaksaan’ atas hadirnya sistem ekonomi 
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memilih gerakan/perubahan radikal dari sistem yang sudah ada. 

Kedua, aliran yang mengakui bahwa sistem ekonomi Islam 

adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi 

yang sudah ada, namun mereka belum yakin betul untuk 

menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang bersifat 

konprehensif. Oleh karenanya, gerakan perubahan yang 

ditawarkannya reformasi bertahap (gradual) terhadap model 

dan sistem ekonomi konvensional. Ketiga, aliran ketiga, mereka 

yang menilai bahwa tidak ada bedanya sistem ekonomi Islam 

dengan sistem ekonomi sebelumnya (kapitalisme dan 

sosialisme). Aliran ini melihat bahwa dogma dan nilai yang 

tertulis dalam nas mencakup tentang prinsip-prinsip ekonomi 

modern yang sejalan dengan asumsi modern dalam teori 

ekonomi neo-kalisik.339 Oleh karenanya, aliran ini cenderung 

untuk tidak menawarkan apapun dalam kajian eknomi Islam, 

kecuali menambahkan item nilai dan etika yang melandaskan 

praktek ekonomi modern yang berbasiskan pada nas.340 

Keempat, mereka yang selalu melakukan kritik terhadap sistem 

 
alternatif yang menggantikan posisi kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam 

mensejahterakan ekonomi dunia. Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun 

Sistem Ekonomi Alternatif  Pespektif Islam, terj. An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam, 

Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),  1-47.  
339Kegiatan ekonomi, di mana-mana tempat sama saja. Yang 

membedakannya adalah moral ekonomi para pelakunya. Lihat M. Dawam 

Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen,  (Yogyakarta: Tiara Wacana 

Yogyakarta, 1990),  1. 
340Konsep homo-economicus Adam Smith adalah sama dengan homo-

islamicus sebagaimana yang tertuang dalam konsep Islam. Lihat Bill Maurer, 

Mutual Life Limited Islamic Banking Alternative Currencies Lateral Reason 

Princeton University Press, 2005), 36. Dalam realitas sejarah pun tercatat bahwa 

Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur sebagai simbol kebebasan 

individu, dan turut serta aktif dalam menentukan pasar. Inilah yang dalam teori 

Adam Smith dikenal sebagai the invisble hand. Hanya saja, praktek bisnis Nabi 

diikat oleh kesadaran yang kuat antara potensi kemanusiaan dan tanggungjawab 

ketuhanan. Lihat Afzalurrahman, Muhammad as Trader, terj. Muhammad 

Sebagai Seorang Pedagang, (Yogyakarta: Yayasan Bhakti Wakaf, 1995), 1-35.  
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ekonomi Islam yang beranggapan bahwa ekonomi Islam tidak 

mempunyai potensi/peluang untuk mendapat bentuk/pola 

keilmuan yang jelas. Ekonomi Islam, menurut aliran ini 

hanyalah “lanjutan” dari kapitalisme plus zakat atau sosialisme 

plus agama (nilai ketuhanan). Ekonomi Islam adalah sebuah 

gerakan kultural-teologis vis a vis budaya/ekonomi barat. 

Ekonomi Islam hanyalah gerakan budaya, bukan murni untuk 

pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri.  

Pola pengembangan ekonomi Islam saat ini setidaknya 

dapat dipolakan dalam beberapa model. Pertama, konsep dan 

teori ekonomi Islam didorong oleh kekuatan ideologis yang 

berbasis pada kalam suci. Pendekatannya adalah holistis-

doktrin. Kedua, konsep dan teori ekonomi Islam oleh 

cendekiawan muslim yang mendapat “polesan” pendidikan 

Barat. Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya rekonstruksi 

pemikiran dengan melakukan analisis fundamental-

revolusioner-filosofis terhadap teks. Ketiga, melakukan 

rekonstruksi terhadap kaidah dan materi hukum (qawa’id al-

ahkam) dalam bidang fikih mu’amalat. Keempat, upaya 

mencari pembenaran etis-teologis atas praktek ekonomi 

Islam.341 Inilah yang diupayakan melalui pengembangan 

 
341M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi 

Islam, (Bandung: Mizan, 1989),  103-105. Bandingkan dengan Mohammed 

Aslem Haneef, Contemporary Islamic Thought A Selected Comparative 

Analysis, (Kuala Lumpur: S. Abdul Mejeed & co., 1995),  12. Karim menuliskan 

bahwa mazhab ekonomi Islam sekarang ini terbagi dalam 1). Mazhab 

iqtishaduna yang dipelopori oleh Baqir al-Sadr. Mazhab ini adalah mazhab yang 

tidak sejalan dengan ilmu ekonomi, baik teori, konsep, dan prakteknya. Oleh 

karenanya mazhab ini menggantikan konsep iqtisad yang konsep dan nilainya 

berasal dari alQuran dan sunnah. 2). Mazhab mainstream IDB, yaitu mazhab 

ekonomi yang sejalan seiring dengan konsep ekonomi sekarang ini yang 

mengatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas 

yang berhadapan dengan keinginan manusia yang tak terbatas. 3). Mazhab 

alternatif kritis yaitu mazhab ekonomi yang konsisten untuk selalu kritis terhadap 
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metodologi ekonomi Islam sebagaimana tertulis di point ketiga 

di atas dan melalui fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi 

syariah, yang menjadi kajian dalam penelitian ini.  

 

C. Ekonomi Syariah di Indonesia: Sekilas Sejarah 

Ekonomi syariah hari ini adalah “buah” dari pengkajian 

pemikiran cendekiawan muslim Indonesia dan praktek ekonomi 

sejak Islam itu hadir di bumi nusantara ini. Dalam sejarah pun 

tercatat bahwa kehadiran Islam di Indonesia melalui jalur 

ekonomi dan perdagangan,342 dengan pendekatan dakwah 

kultural yang dimulai daerah pesisir sebagai aktivitas kegiatan 

masyarakat saat itu. Islam masuk nusantara ini dengan damai 

yang dimulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Islam “menyusup” dalam urat nadi masyarakat nusantara 

dengan cara yang sangat indah, tanpa ada perlawan dari 

masyarakat pribumi.343 Dari sinilah Islam mulai masuk dalam 

 
realitas perkembangan ekonomi. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi 

Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang juga dilakukan dalam 

ekonomi konvensional. Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, 

(Jakarta: RajaGrafindo, 2011),  29-33.  
342Ada tiga teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori 

Mekkah, teori India, dan teori Benggali. Azyumardi Azra, ‘Islam di Asia 

Tenggara PengantarPemikiran’, dalam Azyumardi Azra, Perspektif Islam Asia 

Tenggara, (Jakarta: Yayasan Obor 1989),  xii-xiii. Walaupun ada tiga teori 

tentang masuknya Islam di Indonesia, namun kesepakatan dari tiga teori itu 

bahwa Islam masuk melalui jalur ekonomi dan perdagangan.Lapidus juga 

menguatkan simpulan di atas. Lihat Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, 

alih bahasa A. Ghhufron A. Mas’adi, (Jakarta: Raja Grafindo 1999),  720. 
343Ada dua hal yang perlu dicatat tentang masuknya Islam di Indonesia. 

Pertama, masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam adalah masyarakat 

apatis terhadap agama. Kedua, Islam yang datang ke Indonesia menawarkan 

equity dan equality bagi semua anggota masyarakat sehingga nilai yang 

ditawarkan Islam itu bisa menggeser kebudayaan Hindu-Budha yang telah 

melekat pada masyarakat Indonesia sebelumnya. Dalam kontek ini, Islam adalah 

agama pembebas masyarakat dari sistem kasta dalam tradisi Hindu. Lihat 
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pusat pemerintahan, mempengaruhi, dan memainkan peran 

dalam pembentukan hukum dan ekonomi. Islam tidak hadir 

dalam wajahnya yang formal, tapi lebih pada memberi nilai dan 

mewarnai tradisi dan budaya lokal dalam masyarakat.344 Oleh 

karenanya, Islam Indonesia hari ini adalah Islam pelangi 

dengan identitas lokal masing-masing yang melekat padanya. 

Dalam tradisi masyarakat Minang dikenal istilah ‘adat 

bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah’. Di 

Makassar, Goa, Bone, Tallo, Bima, Banten, Cirebon, dan 

beberapa daerah Jawa pun mengenal istilah yang senada dengan 

masyarakat Minang dalam bahasa dan kalimat yang berbeda. 

Intinya bahwa ada semacam pengakuan kultural masyarakat 

nusantara bahwa Islam adalah bagian dari hukum masyarakat. 

Hallaq menuliskan bahwa hukum Islam adalah keunikan 

fonndasi kultural yang melingkupi psikis masyarakat muslim. 

Hukum Islam bukan hanya sekadar hukum, tapi melekat erat 

dalam nadi masyarakat Islam.345 

Dalam kaitannya dengan ekonomi, masyarakat 

nusantara sudah lama dikenalkan dengan materi fikih yang 

terkait dengan mu’amalat (hubungan sesama manusia) yang di 

dalamnya tertuang tentang materi ekonomi (bab al-bai’, bab al-

‘aqd, bab al-rahn, bab al-zakah, bab al-salam, bab al-

mudarabah, bab al-murabahah, bab al-muzara’ah dan lain-

 
Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bharata Karya Aksara 

1983),  9. 
344Budaya sirri dalam tradisi Makassar adalah sebagai salah satu bagian 

dari hifz al-nafs yang dikembangkan berbasis pada nilai al-haya’, dengan 

mempertimbangkan harga diri hifz al-‘ird, dan hifz al-nasl. Lihat Sirajudi Ismail, 

‘Sirri Na Pacce: Prinsip Dasar Sistem Perkawinan Orang Makassar, dalam Abdul 

Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 

(Makassar: Indobis 2006), 35-114. Baca juga M. Fachrirrahman, Sistem 

Perkawinan Masyarakat Bima, (Mataram: LEPPIM 2008).   
345Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic law, 

(Cambridge: Camridge University Press 2005),  1 
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lain). Bahkan, di beberapa kerajaan/kesultanan nusantara 

dikenal lembaga baitul mal yang secara fungsional 

kelembagaan mengikuti pola baitul mal di masa khilafah.346 Di 

beberapa basis masyarakat Islam nusantara, dana baitul mal 

dijadikan sebagai sumber dana perjuangan untuk 

melawan/mengusir penjajah Belanda.347 Demikian pula halnya 

dengan pembubaran Majlis Ulama A’la Indonesia (MUAI) 

pada masa penjajahan Jepang karena adanya upaya lembaga 

tersebut dalam menggalang dana zakat masyarakat melalui 

baitul mal yang didirikannya.348 Pada masa pergerakan 

kemerdekaan Indonesia tercatat Syarikat Dagang Islam sebagai 

organisasi dagang yang didirikan oleh entrepreneur muslim 

pada tahun 1911.  

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam selanjutnya 

dituangkan oleh Bung Hatta dalam konstek nasionalisme 

Indonesia.  Ia menawarkan koperasi, yaitu konsep yang 

berbasis kebersamaan dan tolong-menolong yang bercirikan ke-

Indonesia-an.349 Pengembangan ide ini kemudian 

 
346Untuk lebih detailnya tentang ini dapat dibaca dalam B. Wiwoho 

dkk., Zakat dan Pajak, (Jakarta, Bina Rewa Pariwara; 1992). 
347Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 

(Jakarta: UI Press 1988),  32. Karena potensi zakat yang besar inilah kemudian 

pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 

Agustus tahun 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang 

zakat. Lihat Suparman Usman, Hukum Islam; Asas-asas Pengantar Studi Hukum 

Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Gaya Media Pratama 2001),  164.  

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam….,  33. 
348Lembaga ini dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 

Oktober 1943.Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqih Indonesia, Penggagas dan 

Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997),  20. 
349Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi 

Hatta dicetuskan dalam majalah Daulat Rakjat No. 84 tanggal 10 Januari 1934. 

Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, kemudian 

menggelinding menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, dan kemudian 

ekonomi Pancasila. Istilah tersebut kemudian sering diucapkan kembali oleh 
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dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang menulis karya 

tentang ekonomi Islam dalam bingkai ke-Indonesia-an dengan 

konsep ‘bersamaisme’. Tentunya ide ini berasal dari 

perkembangan pemikiran yang terjadi di Timur Tengah saat itu 

yang mencoba untuk mencari format untuk ‘memerdekan’ diri 

dari kungkungan dunia Barat; politik, sosial, dan ekonomi. 

Ideologi ekonomi Bung Hatta tertuang rapi dalam 

Undang-undang Dasar 1945 sebagai idelogi resmi ekonomi 

Indonesia.350 Walau demikian, secara praktis Indonesia jauh 

dari ideologi ini. Indonesia, termasuk juga negara berkembang 

lainnya terjebak pada kapiltalisme ekonomi dan laizes faire.351 

 
Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. Suharto juga pernah 

menggunakan istilah tersebut dalam kerangka pengembangan ekonomi Pancasila 

pada awal tahun 1970-an. Bahkan hingga saat ini jargon ekonomi kerakyatan 

selalu menjadi materi kampanye politik untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri 

Esi Swasono, ’Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius’, dalam Sri Edi Swasono 

dkk, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, (Jakarta, UI Press; 1988), 1. 
350Lihat pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara 

tegas bahwa 1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan, 2. cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai pleh negara, 3. bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna kata ’disusun’ artinya bahwa 

ekonomi/perekonomian direncanakan oleh perangkat lembaga negara, bukan 

tersusun dengan sendirinya. Perekonomian  tidak dibiarkan ’bebas’, tapi di 

bawah kendali pemerintah. Pasal ini mempertegas bahwa mazhab ekonomi 

Indonesia adalah tidak berpihak kepada mazhab ’free market,invisible hand’, anti 

kapitalis-liberalis, anti kapitalisme global, dan anti imperialisme ekonomi. Bung 

Hatta mengungkap bahwa kapitalisme telah menggrogoti Indonesia melalui jalur 

feodalisme. Jika di Barat kapitalisme tumbuh subur vis a vis feodalisme, namun 

di Indonesia kapitalisme ’menggandeng’ feodalisme sebagai alat untuk 

menguasai produksi masyarakat seluruhnya. Mohammad Hatta, Membangun 

Ekonomi Indonesia, (Jakarta, Inti Idayu Press; 1987). 
351Menurut Edi Swasono, ada lima kali gerakan pemikiran yang telah 

dilakukan untuk melawan laissez-faire. Namun setiap kali itu pula, selalu ada 

adaptasi perspektif ekonomi yang dilakukan oleh kelompok pembela pasar 

bebas. Globalisasi, juga salah satu kreasi positif pasar bebas untuk mengelak dari 

neo-mazhab ekonomi. Lima tahap gerakan pemikiran sebagaimana disebutkan di 
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Sebagai negara merdeka, sejak awal Indonesia ditegakkan atas 

nama kebersamaan, integralisme, dan konsensus sosial.352 Oleh 

sebab itu, kepentingan masyarakat banyak yang harus 

diutamakan, bukan orang per orang.  Walau demikian, martabat 

seseorang tetap dan harus dihormati dan dilindungi.353 

Pemikiran moral-etis dalam ekonomi disampaikan oleh Bung 

Hatta sejak tahun 1934.354 Penolakan Hatta yang kuat terhadap 

self-interest dan homo economicus-nya Adam Smith kemudian 

dilanjutkan oleh beberapa tokoh politik-ekonomi Indonesia 

seperti Mubiyarto, Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Amin 

Rais, Sritua Arif, Ichsanuddin Norsy, Rizal ramli dan 

seterusnya. Secara bersama, kelompok ”penerus Hatta” ini 

mengawal perekonomian Indonesia. 

 

 
atas adalah sebagai berikut; pertama,  tahun 1926 dilakukan oleh Keynes sebagai 

tokoh utamanya. Kedua, tahun 1944 disuarakan oleh Polanyi. Ketiga, tahun 1957 

disuarakan kembali oleh Myrdal dan Galbraith. Keempat, tahun 1991 

dikemukakan oleh Kuttner dan beberapa tokoh lainnya dari negara dunia ketiga. 

Kelima, tahun 2007 disuarakan oleh Hurwicz, Maskin dan Myerson (penerima 

hadiah nobel ekonomi) yang menegaskan kegagalan pasar bebas (the end of 

laissez-faire). Sri Edi Swasomo, ”Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila’, 

makalah seminar, Mataram, tanggal 1 Agustus 2009. 
352Revrisond Baswir, ”Strategi  Membangun Ekonomi Kerakyatan”, 

dalam Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2000),  6. 
353Revrisond Baswir, ”Strategi  Membangun Ekonomi Kerakyatan”,  6. 
354Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi 

Hatta dicetuskan dalam majalah Daulat Rakjat No. 84 tanggal 10 Januari 1934. 

Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, kemudian 

menggelinding menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, dan kemudian 

ekonomi Pancasila. Istilah tersebut kemudian sering diucapkan kembali oleh 

Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. Suharto juga pernah 

menggunakan istilah tersebut dalam kerangka pengembangan ekonomi Pancasila 

pada awal tahun 1970-an. Bahkan hingga saat ini jargon ekonomi kerakyatan 

selalu menjadi materi kampanye politik untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri 

Edi Swasono, ’Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius’, dalam Sri Edi Swasono 

dkk, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, (Jakarta, UI Press; 1988), 1. 
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Hakekatnya nilai moral-etis sebagaimana yang 

dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam pasal 33 UUD 

1945. Inti dari pasal itu adalah praktek ekonomi yang 

didasarkan pada persaudaraan dan kebersamaan. Untuk 

merealisasikan nilai persaudaraan itu dibutuhkan lembaga yang 

sering disebut koperasi.355 Koperasi ini adalah sebagai 

wadah/sarana masyasarakat untuk mendapatkan kesejahteraan 

ekonomi secara bersama. Dalam koperasi, semua anggota 

masarakat terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan 

pengawasan usaha. Masing-masing memiliki kedaulatan untuk 

mengendalikan dan mengembangkan usaha dalam koperasi. 

Kata kunci dalam pengembangan ekonomi koperasi adalah 

kedaulatan masing-masing anggota dalam mengembangkan 

usaha dalam wadah koperasi dan keterbukaan koperasi dalam 

menampung aspirasi ekonomi masyarakat. Inilah hakekat 

ekonomi pancasila,356 aktivitas ekonomi yang diselenggarakan 

 
355Prinsip dasar yang membedakan koperasi dengan bentuk perusahaan 

lainnya adalah dihapuskannya konsep buruh-majikan dalam organisasi. Buruh 

juga dapat diikutsertakan dalam kepemilikan modal koperasi. Koperasi adalah 

tempat berkumpulnya pekerja untuk keperluan bersama. Mohammad Hatta, 

Kumpulan Karangan, (Jakarta, Balai Pustaka; 1954), 203. 
356Ekonomi Pancasila menurut Mubiyarto mempunyai ciri berikut; 

pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsanagn ekonomi, moral dan 

sosial. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan 

pemerataan sosial (egaliterianisme) yang sesuai dengan asas kemanusiaan. 

Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional 

yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. 

Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan meruapakan bentuk 

konkret dari usaha bersama. Kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas di 

tingkat nasional dengan desemtralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi 

untuk menjamin keadilan. Sedangkan Sri Edi Swasono menyatakan ciri ekonomi 

pancasila sebagai berikut; pertama, diberlakukannya nilai moral-etis yang 

didasarkan pada nilai Ketuhanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, 

kehidupan ekonomi yang beradab. Anti pemerasan, penghisapan, humanistik, 

dan tidak mengenal riba. Ketiga, aktivitas ekonomi didasarkan pada sosio-

nasionalisme Indonesia, kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, kerja sama 

yang mutualis; bukan didasarkan pada persaingan-kompetitif mematikan! 
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secara demokratis, didirikan, diselenggarakan, diawasi, dan 

dinikmati secara bersama. Kesejahteraan ekonomi yang 

diharapkan adalah kesejahteraan bersama. 

Diakui atau tidak, hakekatnya konsep ekonomi 

Indonesia diilhami oleh paham sosialisme-marxisme. Hanya 

saja, ada proses filterisasi dan pemaknaan nilai sosialisme-

marxisme dalam kontek budaya masyarakat Indonesia. Hatta 

sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945 menguraikan beberapa 

hal. Pertama, sosialisme Indonesia muncul karena suruhan 

agama. Nilai agama yang mendorong pada persaudaraan dan 

saling tolong-menolong adalah embrio sosialisme. Dalam hal 

ini ada ”pertemuan” cita sosial demokrasi Barat dengan Islam 

yang kemudian menghasilkan sosialisme khas Indonesia. 

Sosialisme di sini bermakna sebagai panggilan jiwa, bukan 

sebagai hasil dialektika dengan paham Marxisme. Kedua, 

sosialisme adalah jiwa pemberontak rakyat Indonesia yang 

memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. 

Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama 

ratusan tahun adalah spirit munculnya sosialisme Indonesia. 

Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima 

Marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme lain dari 

dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah tuntutan jiwa yang 

bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang adil dan makmur 

bebas dari segala penindasan. Sosialisme, dengan semangat 

budaya kolektif yang ada dalam suku-bangsa Indonesia 

sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, 

 
Keempat, perekonomian didasarkan pada demokratisasi ekonomi, mengutakan 

hajat orang banyak, kedaulatan ekonomi, dan ekonomi rakyat sebagai dasar 

perekonomian nasional. Kelima, kemakmuran rakyat yang utama, berkeadilan 

dan berkemakmuran. Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam..15-16. 
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tinggal membingkainya dalam wadah keindonesiaan.357 Inilah 

cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan 

nilai revolusi sosialisme Barat dengan cita-rasa Indonesia, yang 

kemudian tertuang secara tegas dan sistematis dalam Undang-

undang Dasar 1945 Republik Indonesia.358 Dari sinilah 

sebenarnya spirit ekonomi syariah Indonesia itu dikembangkan. 

Mempertahankan cita rasa Indonesia dalam keragaman sistem 

dan mazhab ekonomi. Sebagai mayoritas, pilihan masyarakat 

Indonesia adalah sistem yang secara teologis, ideologis, dan 

sosiologis dekat dengan masyarakat Indonesia; ekonomi 

syariah. 

Geliat ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan 

berdirinya BMT Salman di Bandung pada tahun 1970-an, yang 

kemudian diikuti dengan diskusi kecil berkelanjutan, yang 

kemudian direspons oleh MUI dan ICMI saat itu dengan 

 
357Secara lebih panjang dapat dibaca dalam Mohammad Hatta, 

Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, (Jakarta, Djambatan; 1963), 1-29. 

Pembelaan terhadap sosialisme sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa negara 

Islam dengan melakukan adaptasi kultural dan konseptual dengan pendekatan 

agama. Irak, Iran, Saudi Arabia, Maroko, Yordania adalah beberapa negara Islam 

yang pro terhadap sosialisme (isytiraqiyyah). Lihat M. Amin Rais, ’Kritik Islam 

Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme’, dalam Sri Edi S., Sekitar Kemiskinan dan 

Keadilan, (Jakarta, UI Press; 1988), 10-11. 
358Walau dalam perjalanannya, konsep ideal ini dikalahkan oleh 

kapitalisme yang ’menjelma’ dalam berbagai wujud. Yang terjadi adalah 

kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh Konglomerat dan Birokrat. Hal ini 

menyebabkan Indonesia kehilangan idealisme dalam pembangunan ekonomi. 

Akibatnya, 54% lebih asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 orang 

konglomerat, 24% sisanya dikuasai BUMN/BUMD, dan sisanya dipegang oleh 

usaha kecil dan menengah. Konsentrasi kekayaan hanya terjadi di beberapa titik, 

yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya antar kaya-miskin, kota-desa, 

bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi kesenjangan yang menyebabkan pada 

keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. A. Tony Prasetiantono, 

’Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas’, dalam Kiswondo dkk, Politik Ekonomi 

Indonesia Baru, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2000). Lihat juga Revrisond 

Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, (yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1997).  
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menggelar sarasehan dan seminar tentang ekonomi syariah. 

KH. Ali Yafie saat itu sebagai motor penggerak kegiatan ini 

berhasil melakukan lobbi ke pemerintah yang akhirnya 

menghadirkan Bank Muamalat Indonesia, dan mengubah 

kebijakan perbankan Indonesia dengan memasukkan istilah 

bagi hasil dalam undang-undang Nomor 2 tentang Perbankan 

tahun 1992. Selanjutnya, undang-undang ini disempurnakan 

dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1998 tentang 

perbankan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin 

mapan dengan hadirnya UU. No. 21 tentang Perbankan Syariah 

tahun 2008. Dengan adanya payung hukum yang jelas, 

perbankan syariah dan lembaga ekonomi-bisnis lainnya yang 

berbasis syariah berkembang secara luas; asuransi syariah, 

syariah finance, pasar modal syariah, syariah micro finance, 

koperasi syariah, dan lain-lain.359 

 

 
359Walau demikian, masih banyak kritikan yang ditujukan bagi 

eksistensi lembaga keuangan syariah saat ini. Kritik yang paling menggelitik 

adalah bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. 

Perbedaannya hanya pada nama, tapi spiritnya masih sama dengan sistem 

perbankan konvensional. Bank syariah dan konvensional masih di bawah 

cengkeram kapitalisme sehingga sulit untuk mewujud menjadi dirinya sendiri. 

Bank syariah dalam mengamankan produk yang ditawarkannya berlindung di 

bawah akad yang secara fikih diakui dan dibenarkan. Namun spirit akad belum 

mampu diperjuangkan dengan baik. Hasil wawancara dan diskusi bersama tim 

dosen di Fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Mataram tanggal 16 

September 2015. Sebagai catatan pribadi penulis, untuk membandingkan 

perbankan syariah dan perbankan konvensional saat ini adalah bukanlah waktu 

yang tepat. Perbankan konvensional adalah sistem dan mekanisme keuangan 

yang telah berjalan ratusan tahun yang sampai pada tingkat kemapanan sistem 

dan telah melekat erat dengan benak masyarakat. Sementara perbankan syariah 

adalah suatu hal yang baru, dan masih terus berevolusi menuju cita idealnya. 

Dengan demikian membandingkan perbankan syariah dan perbankan 

konvensional pada tataran idealitas, untuk saat ini adalah sesuatu yang tidak fair 

dan pincang.  
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Berbasis pada realitas di atas, MUI merespons geliat 

ekonomi syariah ini dengan mendirikan Dewan Syariah 

Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di penghujung 

Desember 1999, yaitu lembaga khusus yang bekerja secara 

otonom untuk mengolah dan memproduksi fatwa ekonomi yang 

mungkin diguna-kembangkan untuk kepentingan kemajuan 

ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga ini secara aktif 

memberikan fatwa ekonomi kepada masyarakat sejak tahun 

2000 hingga hari ini. Total jumlah fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga ini hingga hari sebanyak 121 fatwa yang mencakup 

tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal 

syariah, pegadaian syariah, surat berharga negara syariah, 

akuntansi syariah, dan pembiayaan syariah.360 

Produk fatwa ekonomi ini, selain sebagai referensi bagi 

masyarakat juga sebagai rujukan bagi operasional bisnis dan 

keuangan syariah di Indonesia. Bahkan, produk fatwa ini juga 

dijadikan sebagai bahan dalam menyusun peraturan perbankan 

dan undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia. 

Geliat ekonomi syariah ini sebenarnya bukan hanya melanda 

Indonesia, tapi juga upaya pencarian umat Islam dunia atas 

jawaban keterbelakangan umat Islam selama beberapa dekade 

terakhir.361 Perlawanan utama dilakukan dengan menawarkan 

 
360Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang 

Ekonomi Syariah, (Yogyakarta Pustaka Zeedny 2009). Lihat juga 

www.dsnmui.com diunduh tanggal 21 September 2015.  
361Abdul Manan menuliskan ada tiga alasan untuk mengembangkan 

ekonomi syariah, yaitu pertama, untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan 

mengidentifikasi alasan tentang kewajaran dan ketidakwajaran penjelasan 

perilaku ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam. Kedua, untuk 

menjelaskan keadaan ekonomi aktual betapapun masih bersifat fragmented. 

Ketiga, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang 

ideal dengan praktek masyarakat muslim kontemporer untuk mendapat suatu 

pencapaian ekonomi yang ideal. M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1997),  15 

http://www.dsnmui.com/
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sistem ekonomi syariah sebagai ganti atas sistem ekonomi 

kapitalis dan sosialis yang saat ini menjadi mazhab mainstream 

dalam aktivitas ekonomi dunia. Upaya yang diupayakan adalah 

dengan jalan menggali kembali terma, doktrin, dan ajaran 

ekonomi yang tertuang dalam ayat alQuran dan hadis dan 

mendesain ulang ajaran tersebut dalam konteks ekonomi 

modern. Salah satu media penting ekonomi saat ini adalah 

lembaga keuangan, yang digunakan sebagai lembaga 

intermediasi antar komunitas dalam masyarakat. Fatwa DSN-

MUI, mau tidak mau, juga turut mendesain produk lembaga 

keuangan syariah agar praktek ekonomi syariah tetap berada di 

jalurnya, dan memberi dampak signifikan dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. 

 

D. Desain Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 

Secara umum, kerangka pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian keislaman mengambil dua pola, yaitu 

doktrinal-tekstual dan kultral-kontekstual. Setidaknya, statemen 

di atas disimpulkan dari logika berpikir usul al-fiqh yang 

dikembangkan sejak abad II H. dan menjadi induk 

pengembangan keilmuan dalam Islam. Alwani menyebutnya 

sebagai the queen of science in Islam. Minhaji secara detail 

menjelaskan pola pengembangan usul al-fiqh dalam bentuk 

logic of repetation atau logic of justification, yang secara ketat 

berpegang pada teks.362 Pola lain yang dikembangkan adalah 

penelusuran substansi makna teks yang dikaitkan dengan 

realitas empiris-kontekstual.363 Pendekatan yang digunakan 

adalah maslahah dengan melibatkan aspek ratio-logic-empiric 

 
362Akh. Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: 

Perspektif Sejarah Sosial, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press 2004),  25. 
363Akh. Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas...,  27 



282 | Universitas Islam Negeri Mataram 
 

dalam memahami teks.364 Teks tidak berbicara, dan tidak 

berdiri sendiri. Kitalah yang mengomunikasikan teks dengan 

realitas, agar dapat dipahami dan diaplikasikan secara baik. 

Pada titik inilah Islam sebagai ajaran dan hukum dijadikan 

sebagai kontrol sosial (social control), rekayasa sosial (social 

engineering), dan memberikan kemaslahatan (social walfare) 

bagi masyarakat.365 Ekonomi, dalam kajian keislaman adalah 

masuk dalam kategori hukum, karena hukum dalam kajian 

keislaman mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.366 

Dalam konteks di atas Coulson kemudian mengerucutkan 

bahwa “pertikaian” kajian keislaman itu terjadi pada titik 

ektrem; revelation and reason, unity and diversity, 

 
364Mazhab pemikiran yang mengembangkan metode maslahah dalam 

pengembangan kajian keislaman.  Bahkan al-Tufi menguraikan dan 

mengkonstruksi lebih esktrem maslahah sebagai metode dengan empat alasan 

sebagai berikut; pertama, istiqlal al-‘uqul bi idrak al-masalih wa al-mafasid 

(kebebasan akal alam mengidentifikasi kemaslahatan dan mudarat). Kedua, al- 

maslahah dalilun mustaqillun ‘an al-nusus (maslahah adalah dalil hukum yang 

terlepas dari teks/nas). Ketiga, majal al-‘amal bi al- maslahah huwa al-

mu’amalat wa al-‘adat duna al-‘ibadat wa al-muqaddarat (keberlakuan 

maslahah hanya dalam bidang muamalah dan social, tidak dalam wilayah ibadah 

dan aqidah). Keempat, al- maslahah aqwa adillat al-syar’i (maslahah adalah 

dalil hukum yang paling kuat). Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori 

Hukum Islam Kritik Terhadap Teori Maslahah Al-Thufi, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara 2014),  96-99.  
365Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masayarakat dan Pembinaan 

Hukum Nasional, (Bandung: Putra A. Badrin 2000). Lihat juga Mochtar 

Kusumaatmadja, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 

(Bandung: Binacipta 1986).  
366Liebesny menuliskan bahwa syariah covers every aspect of life and 

every field of law—international, cinstitutional, administration criminal, civil, 

family, personal, and religion. In addition, it covers an enormous field wich 

would not be regarded as law at all in any modern clasification. Herbert J. 

Liebesny, The Law of Near and Middle East Reading, Cases and Materials, 

(New York: State University of New York Press 1975),  4. Lihat juga dengan 

karya Muhammad Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Beirut Dar al-Syuruq; 

1983),  58 dan Ahmad Hassan, The Early Development of Islamic Jurispridence, 

terj (Bandung Pustaka; 1984),  7. 
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authoritarianism and liberalism, idealism and realism, law and 

morality, stability and change.367 Di sinilah letak dialog teks 

dengan realitas historis kemanusiaan.368 

Setidaknya, ada tiga lembaga otoritas di Indonesia yang 

hari ini mengokohkan eksistensi ekonomi syariah, yaitu 

lembaga fatwa, lembaga pendidikan, dan lembaga 

pemerintahan; agama, pendidikan, dan politik. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Qaradawi yang menyatakan bahwa ijtihad itu 

dilakukan melalui ijtihad akademik, ijtihad fatwa, dan ijtihad 

konstitusi.369 Implikasi dari tawaran di atas terhadap eksistensi 

ekonomi syariah di Indonesia hanya mungkin terjadi jika ada 

sinergi yang kuat-positif antara tiga sistem di atas. 

Sebagai sebuah sistem, tentunya ekonomi bukan sesuatu 

yang berdiri sendiri, dan harus berdialog dengan unit sistem 

lainnya. Dalam teori sistem diakui bahwa kebaharuan (realitas) 

yang ada hari ini adalah akibat adanya hubungan antar dan inter 

unit sistem dalam masyarakat.370 Ekonomi (pemikiran dan 

perilaku) yang berkembang hari ini adalah bagian dari 

dialog/hubungan antar unit sistem dalam masyarakat pada masa 

lalu. Interaksi antarunit sistem itu akan terus berlanjut 

membentuk pola baru, dan sangat bergantung pada model dan 

pola yang dikembangkan hari ini. Inilah yang dalam teori 

sistem dikenal dengan emergence properties.371 Kesiapan 

 
367Noel J. Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, 

(Chicago, The University of Chicago Press; 1969),  58-76.  
368M. Atho Muzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta Pusataka Pelajar: 1998),  246 
369Yusuf al-Qaradawi, al-Ijtihad al-Mu’asir, (Mesir: Dar al-tauzi’ wa al-

Nasyr al-Islamiyyah, 1994),  41-5. 
370Jamshid Gharajedaghi, System Thingking Managing Chaos and 

Complexity, (Amerika: Morgan Kaufman 2011). 25-47.  
371Muadz menyebut emergence dengan “fitur kebaruan”, yang 

penyebabnya tidak bisa dilacak. Yang pasti bahwa emergence adalah fungsi dari 
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lembaga pendidikan, reformasi fatwa, dan akomodasi politik 

perlu digiring pada interaksi yang positif dengan pola desain 

win-win solution.372 Agenda pembangunan (ekonomi) di 

Indonesia harus berjalan, dan ekonomi syariah menjadi bagian 

dari proses pembangunan nasional. 

Dengan berbasis konsep di atas, penguatan ekonomi 

syariah harus selalu diinisiasi oleh lembaga pendidikan, 

lembaga fatwa, dan lembaga politik sebagai agen perubahan 

(agent of change). Lembaga pendidikan yang dimaksud di sini 

adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) sebagai corong untuk menyuarakan, 

mengembangkan, dan menguatkan konsep syariah dalam 

ekonomi. Proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat (tridarma) di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam harus diadaptasikan dan berdialog dengan realitas 

perkembangan ekonomi di masyarakat. Perubahan dan review 

materi kajian di lembaga pendidikan harus sejalan-seiring 

dengan realitas masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan 

interaksi sistem pendidikan dengan unit lainnya dalam sistem 

masyarakat yang akan memberikan “kebaruan” dalam 

pemikiran ekonomi. 

Untuk merealisasikan pemikiran ekonomi itu 

dibutuhkan fatwa yang secara formal keagamaan dan legal-

formal di Indonesia adalah sebagai referensi perilaku (moral) 

 
interaksi keseluruhan komponen pada masing-masing level sistem Muhammad 

Husni Muaz, Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem, (Mataram: Institut 

Pembelajaran Gelar Hidup 2014),  75-76. 
372Islam ekonomi harus didesain atas dasar kepentingan pembangunan 

ekonomi Indonesia, bukan kepentingan ideologi dan politik. Hal ini perlu 

ditegaskan karena Islam politik vis a vis negera selalu terjebak pada konflik dan 

kontra produktif dengan ide pembangunan. Muh. Salahuddin, Demokratisasi 

Ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Mataram: Lentera, 2013),  27.  
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dalam aktualisasi ekonomi syariah. Fatwa dalam konteks 

ekonomi syariah di Indonesia dilakukan oleh DSN-MUI, yang 

dalam UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dijadikan sebagai acuan moral praktis dalam ekonomi syariah.  

Eksekusi akhir ada pada pemerintah sebagai unit sistem 

politik yang menjamin legalitas praksis ekonomi syariah di 

Indonesia. Jika dikaji kembali lembar sejarah, hadirnya 

ekonomi syariah adalah adanya interaksi yang positif-kondusif 

antara agama sebagai sebuah sistem yang ada di bawah sistem 

negara Indonesia. 

Identitas ekonomi syariah di Indonesia itu mestinya 

dibangun atas paradigma sistem yang berlaku di Indonesia, 

realitas sosial yang berkembang di Indonesia, dan 

dikembangkan atas dasar konsep-teori induk dalam kajian 

keislamanan; usul al-fiqh. Dalam skema yang sederhana, 

tawaran di atas terangkum sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema di atas menggambarkan ekonomi syariah  

bekerja dalam sistem Indonesia, dan terinteraksi dengan 

struktur/sistem yang ada di dalamnya. Simonovic 

mendefinisikan sistem sebagai a collection of various structural 

and non structural elements that are connected and organized 
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in such a way as to achieve some specific objective through the 

control and distribution of material resources, energy, and 

information.373 Untuk itu struktur yang ada dalam sistem harus 

bekerja dalam hubungan yang integrated, wholeness, 

multidimensi, dan berorientasi tujuan. Ekonomi syariah bukan 

“menara gading” dan mesti jalan sendiri (selfish), namun secara 

inten dikomunikasikan dan dikoneksikan untuk mencapai 

tujuan ekonomi; al-falah. 

 

E. Kesimpulan 

Islam ekonomi dan ekonomi Islam hari ini adalah kajian 

keagamaan yang masuk dalam ranah kajian ilmiah-akademik-

sosiologis. Mengkajinya pun tidak hanya mengandalkan 

doktrin-dogma yang nuansanya teologis, sebagai muslim, 

tentuya la raiba (no doubt) atas apa yang tertera dalam kitab 

suci. Hanya saja tugas muslim selanjutnya adalah 

mengomunikasikan Islam ekonomi itu dalam realitas ekonomi 

atas dasar keyakinan yang dianut dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah yang dipahami secara universal; bukan 

berarti Quran tidak ilmiah, tetapi membahasakan Quran dalam 

dunia ilmiah itulah yang penting. Dalam bahasa yang 

sederhana, Qamaruddin Hidayat menuliskan “menerjamahkan 

bahasa Tuhan ke dalam bahasa yang dipahami oleh manusia” 

 

 
373Slobodan P. Simonovi´c, Systems Approach to Management of 

Disasters: Methods And Applications, (Canada Jhon Wiley and Son Inc: 2011),  

55. Lihat juga A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 5th edition, 

(New York: Oxford University Press, 1995), 1212. Auda menuliskan bahwa 

sistem adalah a set of interacting units or elements that form an integrated-whole 

intended to perform some function. Lihat Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as 

Philosophy of Islamic Law, (London: The International Institute of Islamic 

Thought 2008),  193-245 
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