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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang

alamiah dan telah berlangsungnya sejak peradaban awal manusia diciptakan. Islam

menempatkan perdagangan pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Praktik dalam perekonomi pada masa Rasulullah Shalaullah Alahihi Wasalam dan

Khullafaurrasyidin menunjukan adanya peranan yang besar. Umar radhiyallahu

‘anhu sangat menghargai harga yang dibentuk oleh kemampuan pasar sebagai harga

yang adil. Umar radhiyallahu‘anhu menolak adanya suatu price intervention

seandainya itu perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Dalam

kehidupan sehari hari keberadaan pasar sangat lah penting bagi kita. Kebutuhan yang

tidak bisa kita hasilkan sendiri, bisa kita peroleh melalui pasar. Bayangkan saja kalau

pasar tidak ada, semua kebutuhan kita pasti tidak akan pernah tercukupi.

Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau

jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai

dengan taksiran harga pembeli. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih

konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran. Dengan demikian sebuah

pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. tempat bertemunya pembeli dan

penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Konsep Islam
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memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apa bila

prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan

adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga

atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainya. Karena pada dasarnya

pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus

dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk

memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.

Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya.

Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen

datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya.

Stanton, mengemukakan pengertian pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya

merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk

berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam pengertian tersebut

terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: keinginan, daya beli,

dan tingkah laku dalam pembelian.

Pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi,

fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar

berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui

transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga,di pasar penjual yang

melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar
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juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada

calon konsumennya.

Sebagian pedagang melakukan tindakan Siyasah Al Ighraq atau banting harga

(dumping). Tindakan banting  harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat

serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini

pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar

menaikkan  kembali harga  barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Kebijakan Umar radhiyallahu‘anhu yang melarang tindakan Siyasah Al-Ighraq

(dumping) dalam perdagangan, di karenakan hal tersebut dapat mengacaukan harga

pasar serta berdampak pada penurunan jumlah persediyaan barang sehingga

menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu. Umar radhiyallahu‘anhu sebagai amirul

mukminin sering kali berkeliling pasar untuk mengontrol setiap transaksi yang

berlangsung di pasar, ketika itu Umar radhiyallahu‘anhu mendapati Hathib bin Abi

Baltatah sedang menjual kismis dengan harga dibawah harga pasar di pasar

Madinah,dan Umar radhiyallahu‘anhu saat itu seraya memerintahkan kepada Hathib

untuk menaikan harganya atau keluar dari pasar tersebut.

Keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan

fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran

pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola

ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otoritasi
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kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang. Di samping  mentalitas para

sekumpulan yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan sepihak, dengan

mengorbankan kepentingan rakyat.

Hubungan ekonomi internasional pada masa Umar radhiyallahu‘anhu level yang

dicapai belum sampai seperti pada masa sekarang. Akan tetapi terdapat beberapa

dasar secara tekstual yang menguatkan urgensi perdagangan diluar negeri dan

perannya dalam mempermudahkan perkembangan ekonomi dan terealisasinya

kehidupan yang nyaman diantaranya bahwa Allah Subhanallah Wa Ta’ala

memberikan kepada kaum muslimin kemampuan melakukan perdagangan dengan

negara-negara tetangga.1 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-

Juma’ah ayat Ini adalah suatu nikmat yang Amat besar dari Tuhan mereka.

 َُتْفلُِحون لََعلَُّكمْ  َكِثیًراا هللاََّ  َواْذُكُروهللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا األْرِض  ِفي َفاْنَتِشُروا الةُ  الصَّ قُِضَیتِ  َفإَِذا

 ''apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.’’

oleh karena itu sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang telah memberikan

nikmat itu kepada mereka.2

Ketika menafsirkan firman Allah tentang penciptaan bumi, dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Fushilat ayat 10 :

1Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-
Khaththab, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab”,
(Jakarta:Khalifa, 2003), h.542-543.

2 Departemen RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005), h. 477.
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Artinya : Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh

diatasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-

makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi

orang-orang yang bertanya.(QS.Fushilat: 10).3

Sesungguhnya Umar radhiyallahu‘anhu telah menghimbau untuk melakukan

perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi kebutuhan kaum

muslimin,dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa melakukan pemindahan

bepergian.4

Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentunya yang

sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta

merusak mekanisne pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para

pedangang tersebut dari pasar serta mengantikannya dengan para pedagang yang lain

berdasarkan kemasalahatan dan kemanfaatan umum. Para pedagang melakukan

tindakan siyasah al- iqhraq atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan

persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.

3 Departemen RI, Op. Cit, h. 602.
4 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Op. Cit, h. 544.
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Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedangan tersebut

untuk menaikan kembali harganya sesuai dengan yang berlaku dipasar. Apa bila

mereka menolakkannya, pemeritah berhak mengusir para pedagang tersebut dari

pasar.

Hal ini pernah dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu ketidak

mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangnya dibawah harga pasar.

Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikan harga sesuai

dengan harga standar yang berlaku atau berbeda dari pasar. pada zaman pemerintahan

khalifah Umar, dalam skripsi ini di jelaskan bahwa Umar radhiyallahu‘anhu sebagai

amirul mukminin mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai pengontrol

sekaligus pengawas terhadap jalanya perekonomian pada saat itu.

Kemudian Dalil berikutnya yang berkeanaan juga dengan harta sesama orang-orang

yang beriman QS. An-Nisa':29













Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
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dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang

lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat

merupakan suatu kesatuan. Selama masing-masing pedagang menjual barang

miliknya dengan harga yang ia suka, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Murah dan mahalnya harga yang terjadi di pasar adalah bagian dari kehendak Allah.

ْعُر  ِ َغالَ السِّ ْر لَنَاَعْن أَنٍَس قَاَل قَاَل النَّاُس یَا َرُسوَل هللاَّ ِ . فََسعِّ - صلى هللا علیھ وسلم-فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

َ َولَْیَس أََحٌد ِمْنكُ «  اِزُق َوإِنِّى ألَْرُجو أَْن أَْلقَى هللاَّ ُر اْلقَابُِض اْلبَاِسطُ الرَّ َ ھَُو اْلُمَسعِّ ْم یُطَالِبُنِى إِنَّ هللاَّ

وصححھ األلبانيرواه أبو داود. »بَِمْظلََمٍة فِى َدٍم َوالَ َماٍل 

Dari sahabat Anas ,ia menuturkan, "Para sahabat mengeluh  kepada Rasulullah
shallallahu'alaihi wa sallam,dan mereka berkata,'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda
membuat menentukan harga.' Menanggapai permintaan sahabatnya ini, Rasulullah
bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, serta mengencangkan,
melapangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk
menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman,
baik dalam urusan darah (jiwa) atau pun harta.'" (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani
dinyatakan sebagai hadits sahih)

Siyasah Al-Ighraq dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara

berlebihan selalu dipantau yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan

indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan
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khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya.5 Pembahasan mengenai Siyasah

Al-Ighraq merupakan satu pembahasan yang cukup rumit, karena masuknya factor

faktor non ekonomi ke dalamnya. Aspek-aspek hukum, politik dan strategi dalam

kebijakan ekonomi itu penting dan tidak mungkin bisa dipisahkan. 6

Berbanding balik dengan ihtikar, Siyasah Al-Ighraq (dumping) bertujuan

meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah

dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam

Islam  karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.7

Ada riwayat yang menunjukan bahwa Umar radhiyallahu‘anhu meminta pada

beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak

menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau

lebih rendah dari harga pasar.

Diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki datang membawakan kismis dan

menaruhnya di pasar, lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka

Umar radhiyallahu‘anhu berkata kepadanya,”Juallah dengan harga pasar, atau kamu

pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga.”8

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa alasan

Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu melarang tindakan Siyasah Al-Ighraq

5Rifa’at Al-Audi, Op.Cit, hlm.52,53
6Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadaf Fungsi Sistem Ekonomi Islam,alih

bahasa Macnun Husein, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 105.
7Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,( Jakarta : PT. Raja Grafindo,

2006), h. 294.
8Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Op.Cit, h. 612-613.
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(dumping) dalam perdagang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

pedagang yang dengan sengaja menurunkan harga dibawah harga pasar (Siyasah Al-

Ighraq). Untuk mengetahui alasan pendapat Umar bin Khattab melarang tindakan

Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam perdagangan dan untuk mengetahui sejauh mana

hukum Islam memandang pedagangan yang dengan sengaja menurunkan harga

dibawah harga pasar (Siyasah Al-Ighraq).

Larangan Umar radhiyallahu‘anhu untuk menjual lebih murah dari harga pasar

mempunyai petunjuk ekonomi yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya

baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata

antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang

disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima.9 Hal ini pernah dilakukan

oleh Umar bin Khatab radhiyallahu‘anhu selaku kepala negara pada waktu itu, Ia

memberikan pilihan kepada pegangang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai

dengan standar yang berlaku atau berbeda dari pasar.10 Para pedagang melakukan

tindakan Siyasah Al-Ighraq yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat

serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.

Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk

menaikan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.

9 Ibid, h. 616-617.
10 Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, Op. Cit., hlm 122-123
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Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang

tersebut dari pasar. Etika pasar dalam Islam yang tidak semata diarahkan bagi para

pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja, melainkan juga bagi stakeholders atau

pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih  jelasnya etika pasar dalam Islam

ini menghendaki pembenahan sistem dan kerjasama sinergis antara semua unsur baik

pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah. Dari penjelesan di atas, penulis tertarik

untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “STUDI ANALISIS KEBIJAKAN

UMAR BIN KHATTAB TERHADAP SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING)

(SUATU PENDEKATAN FIQIH MUAMALAH)’’

B. Batasan Masalah

Pembatasan dibuat agar penelitian atau analisis ini lebih terarah dan tidak

meluas kepembahasan lain, maka penulis membatasi kebijakan Siyasah Al-Ighraq

(dumping) Umar bin Khatab radhiyallahu‘anhu

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat peneliti

rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Siyasah Al-Ighraq (dumping) pada zaman Umar bin Khattab

radhiyallahu‘anhu?

b. Bagaimana kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu Siyasah Al-Ighraq

(dumping)?
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c. Bagaimana tinjuan fiqih Muamalah terhadap kebijakan Siyasah Al-Ighraq

(dumping Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Siyasah Al-Ighraq (dumping) pada masa

Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu

2. Untuk mengetahui kebijakan Siyasah Al-Ighraq (dumping) Umar bin Khattab

radhiyallahu‘anhu suatu pendekatan Fiqih Muamalah

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap melakukan Siyasah Al-

Ighraq (dumping) dalam perdagangan

Dari penjelesan tersebut, diharapkan Penelitian ini bermanfaat, diantaranya :

1. Mempertegas dan mengingatkan kembali peran yang semestinya dijalankan

oleh sebuah pemerintah dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat

untuk mencapai keadilan ekonomi. Dimana pada masa sekarang banyak

terjadi penyimpangan-penyimpangan praktek usaha dan persaingan yang tidak

sehat, yang bisa menyebabkan antara lain, stabilitas perekonomian menjadi

terganggu, persaingan kompetitif yang tidak sempurna, melakukan tindakan

monopoli yang merugikan, dan lain-lain.

2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu

Ekonomi Islam di lapangan.

3. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
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E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data

dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan

mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang

dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, hanyalah menggunakan data sekunder saja yaitu

terdiri dari:

a. Sumber Primer

Hadist-hadits dan Atsar Sahabat

b. Sumber Skunder

Yaitu buku, DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi (fiqih ekonomi Umar Bin

Khattab)

c. Sumber tersier

Buku-buku lain yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan

permasalahan penelitian

2. Subjek dan Objek Penelitian



13

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Umar Bin

Khattab, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Kebijakan Umar Bin

Khattab terhadap Siyasah Al- Ighraq(dumping)

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari

literatur kepustakaan, untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur-

literatur yang ada hubunganya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa,

sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara

sistematis, sehinga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah selanjutnya adalah memberikan

penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode

deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data

yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan

menganalisa data tersebut sebelumnya.

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahsan dalam kajian ini digunakan metode

sebagi berikut:
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a. Induktif yakni menyimpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan maslah

yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum dari

fakta-fakta tersebut.

b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-

pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari

data-data tersebut.

c. Komporatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh,

dengan mengambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau

bahkan menguatkan pendapat yang benar.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitain ini terdiri dari lima bab , yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Riwayat hidup Umar bin

Khattab,dan  masa khalifahnya.

BABIII: SIYASAH AL IGHRAQ (DUMPING)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan dan dasar

hukum jual beli, syarat dan rukun dalam jual beli, jenis-jenis Siyasah Al-Ighraq
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(dumping) dan pendapat para ulama tentang melakukan tindakan Siyasah Al-Ighraq

(dumping) dalam perdagangan

BAB IV: STUDI ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN SIYASAH AL-

IGHRAQ (DUMPING) OLEH UMAR BIN KHATTAB (SUATU

PENDEKATAN FIQIH MUAMALAH)

Bab ini merupakan analisa untuk menguraikan analisis pendapat Umar bin

Khattab melarang melakukan tindakan Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam

perdagangan dan analisis hukum Islam terhadap melakukan tindakan Siyasah Al-

Ighraq (dumping) dalam perdagangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian penutup memuat kesimpulan, saran-saran dan

penutup.


