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BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebgai

berikut :

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

radhiyallahu‘anhu, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pedangang lokal pada

waktu itu hanya resah, kawatir dengan masalah yang menimpa mereka ini, melihat

barang-barang dagangannya kurang pembelinya malahan tidak ada pembeli sama

sekali dikarenakan orang-orang luar Mekah dan Madinah, seperti Syam, dan Hijaz

banyak orang-orang berdatangan menuju kedua kota ini apa lagi kalau musim ibadah

haji maka banyak sekali pedangan luar yang berani memainkan harga dari tempat

asalnya mereka bawa banyak-banyak dari negeri mereka kemudian mereka jual

dengan harga miring dari harga pasar dengan kualitas sama, keuntung mereka adalah

ketika menjual didaerahnya, semakin barang yang dijualnya banyak pesanan atau

pembeli semakin banyak pula mereka memproduksinya.

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

(dumping)membuat suatu jabatan pengawasan pasar (hisbah), dengan ini

barang-barang dagangan bisa dikontrok ketika masuk maupun keluar tidak

terjadi penyimpangan sehingga sesuai yang diinginkan
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3. Tinjuan fiqih Muamalah terhadap kebijakan Siyasah Al-Ighraq (dumping)

Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu dapat di simpulkan bahwa sebagai

seorang  muslim  dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk

selalu berpegang teguh terhadap Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad

Shalaullah Alaihi Wassalam, begitu juga dalam berhubungan dengan pasar

melakukan tindakan dumping kita diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang

bersifat merugikan sesama pedangan maupun pembeli tujuannya menjaga

kesejahteraan, kemakmuran, keamanan bagi masyarakat dari masalah yang

merugikan dengan berbagai hal upaya yang dilakukan Umar.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan

sebuah titik penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini

penulis menyarankan beberapa hal :

1. Untuk pelaku pasar dilarang berlaku curang dengan mengambil keuntungan

yang berlebihan karena hal tersebut bisa mendatangkan kerugian untuk pihak

lain.

2. Baik penjual atau pembeli harus faham akan hukum pasar dan etika dalam

berbisnis, sesuai dengan hadist diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Umar

menyampaikan kepada umat nya, "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar
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kita selain orang yang telah faham (berilmu). Hal ini dimaksudkan agar

terciptanya suatu keadilan di pasar.

3. Pemerintah sebagai eksekutor dalam mengambil setiap kebijakan, harus

bertindak tegas dalam menindak siapapun yang bersalah.


