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BAB III

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Distribusi Dalam Islam

Dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan mengandung

makna distribusi, diantaranya yaitu:

1. Kata Dawlah

Secara etimologi, kata ad-dulah dan ad-daulah adalah kata sinonim,

berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam. Al-Daulah merupakan suatu

ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan al-Dulah adalah

mashdar1. Salah satu firman Allah Swt yang terdapat kata daulah adalah

sebagai berikut:



















Kata dulah dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi

harta dan terkait dengan petunjuk Allah Swt bagaimana seharusnya harta

kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan

itu harus di bagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan harta

1 Ragib al-Asfahaniy, Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth), h.
176



36

kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya

terbatas diantara orang-orang kaya saja2.

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat bukanlah suatu

permasalahan urgen jika masih dipandang wajar dalam masyarakat tapi jika

kesenjangan yang menyebabkan penumpukkan di kalangan tertentu saja

tentu akan menjadikan perselisihan di antara kalangan kaya dan miskin.

Bagi kalangan kaya menganggap bahwa orang miskin kurang tanggap dan

pandai dalam mengelola kehidupan, dan tidak jarang orang kaya

berpandangan orang miskin adalah orang yang malas bekerja sehingga

orang kaya enggan mengreditribusikan hartanya. Sedangkan orang miskin

merasa benci kepada orang-orang kaya tersebut.

2. Kata Nudawiluha

Kata Nudawiluha bermakna kami pergilirkan. Allah Swt berfirman

dalam QS. ali ‘Imran: 140 sebagai berikut:














Artinya : Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka
Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat
luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami
pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran);
Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman

2 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna
Bhumi, 1997), h. 286
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(dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya
(gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang
yang zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum Allah akan berlaku dan keruntuhan

suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang

terdahulu dan puing-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat ini,

Ali mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan di dunia ini datang silih

berganti, kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang

apa rencana Tuhan3. Maka dari itu kita sebagai umat Islam haruslah

mempelajari track record para ekonom konvensional karena tidak semuanya

ilmu dari ekonomi konvensional itu bisa diterima oleh Islam dan ilmu

ekonomi konvensional harus terus di gali agar umat Islam tidak terjebak

oleh kemodernan saja tetapi menimbangkan unsur kemaslahatan.

3. Kata Tawzi’

Kata ini disebutkan lima kali dalam al-Qur’an. Tiga kali dalam QS. an-

Naml ayat 17, 19, dan 83, QS. Fushshilat terdapat hanya satu kali pada ayat

19, dan dalam QS. al-Ahqaf terdapat satu kali pada ayat 15. Kata at-tawzi’

berasal dari huruf waw-zai-a’in. Salah satu contohnya QS. an-Naml ayat 19,

sebagai berikut:










3 Abdullah Yusuf Ali, The Glorious Kur’an: Translation and Commentary, (Bairut: Dar al-
Fikr, 1938), h. 158, catatan nomor 457
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Artinya : Maka dia tersenyum dengan tertawa Karena (mendengar)
perkataan semut itu. dan dia berdoa: “Ya Tuhanku berilah Aku
Ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan
untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan
masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-
hamba-Mu yang saleh”.

4. Kata Taswiq

Kata ini disebutkan empat kali di dalam al-Qur’an. Dua ayat di dalam

Surah al-Furqan, di dalam Surah Shad dan Surah al-Fath masing-masing

satu ayat. Kata Taswiq4 berasal dari kata suq dan bentuk jamaknya adalah

Aswaq yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. As-Suq juga

memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu di giring menuju ke tempat

itu.

Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran yang mmpertemukan para

penjual dan pembeli suatu produk, faktor produksi, atau surat berharga5.

Pasar merupakan tempat yang paling tepat dan efesien dalam

pendistribusian, maka dari itu permasalahan pendistribusian juga di deteksi

dengan pasar.

Salah satu ayat yang mengunakan kata ini adalah sebagai berikut:










4 Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Mizan, Juz 19, h. 271
5 Christoper Pass, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 393
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Artinya : Dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan
dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya
seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan
bersama- sama dengan dia?,(QS. Al-Furqan: 7)

B. Dasar Hukum Distribusi Dalam Islam

Ada beberapa dalil yang melandasi pendistribusian dalam Islam,

diantaranya adalah sebagai berikut:



















Artinya : Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (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 kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr: 7)

Dari ayat di atas walaupun sebenarnya secara ekspelisit hanya berkenaan

dengan hukum fay’ dan pembagiannya tetapi sesungguhnya ayat di atas memberi

penataan sistem sosial ekonomi yang Islami. Supaya keseimbangan dan

keharmonisan di dalam masyarakat, maka Islam menganjurkan supaya harta itu di
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distribusikan kepada orang-orang yang tepat dan membutuhkannya. Kandungan

ayat ini menjadi bukti kongkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek

kehidupan. Pengaturan mengenai harta fay’ jelas menunjukkan bahwa Islam juga

tidak hanya mengatur dalam urusan privat dan mengabaikan urusan publik.

Pada ayat yang lain Allah Swt berfirman, sebagai berikut:














Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60)

Dari ayat di atas jelas kepada kita adanya perpindahan harta dari orang yang

kaya kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Swt, sebagai salah satu

sarana yang diciptakan-Nya untuk umatnya agar saling membantu sehingga

orang-orang yang membutuhkan mendapatkan pertolongan dan bangkit dari

kekurangan.
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Oleh karena Islam mencintai pemerataan maka dari itu Islam juga melarang

penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke

konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak

kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga

tinggi.Penimbunan dilarang dalam islam hal ini dikarenakan agar supaya harta

tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu. Seperti dalam sebuah

hadits:

من احتكر حكرة یر یدان یغلي بھا علي المسلمین فھو خاظيء

Artinya : “Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga

yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka

termasuk perbuatan yang salah” (H.R Ahmad)6

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu

menyimpang dari peraturan jual-beli atau perdagangan dalam system ekonomi

islam yang berdasarkan al-Qur’an dan hadits. Dalam hadits itu tidak ditentukan

jenis barang yang dilarang ditimbun. Muncul pebedaan pendapat dikalangan

ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun. Menurut al-syafi’iyah dan

Hanabilah, barang yang dilarang ditimbun adalah kebutuhan primer. Abu yusuf

berpendapat bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang

dapat menyebabkan kemadharatan orang lain, termasuk emas dan perak.

Dalam pembahasan ekonomi konvenisonal, kita sudah memahami bahwa

baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi akan mampu diselesaikan

oleh mekanisme pasar bebas. Berbeda dengan problem dasar ekonomi Islam yaitu

6 Ahmad bin Hambal, Al Musna, (Mesir: Dar al-Ma’arif, tth), juz 2, h. 351
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distribusi, distribusi tidak bisa di selesaikan dengan hanya mengandalkan akal

manusia seperti dalam menyelesaikan problem dasar ekonomi konvensional.

Misalnya ada seorang ayah yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan

harta warisan sebesar 500 juta rupiah, ahli warisnya ada 5 orang. Selanjutnya, jika

kita disuruh membagi warisan tersebut secara adil, bagaimana cara pembagian

harta warisan yang adil tersebut?. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi apabila

hanya mengandalkan akal dalam mencari konsep keadilan diantaranya:

1. Dibagi secara merata, masing-masing mendapatkan 50 juta rupiah.

2. Pembagian warisan berdasarkan tingkat umur, semakin tua semakin

besar bagian warisanya porsentase warisan yang diperoleh. Atau

berlaku kejadian sebaliknya

3. Keadilan di lihat dari kedekatan hubungan dengan pewarisnya, lebih

dekat maka semakin banyak bagiannya atau sebaliknya.

4. Pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin.

Jika keadilan diserahkan kepada akal manusia tentu hasilnya bersifat relatif

dan rentan terjadinya perselisihan, pertengkaran, pertikaian yang tidak akan

pernah ada selesainya. Dari sinilah kita dapat menarik kesimpulan, bahwa untuk

menyelesaikan problem distribusi tidak bisa hanya mengandalkan akal saja harus

ada aturan-aturan yang baku.

Adapun dampak positif dari distribusi adalah Penyaluran barang yang

merata dan seimbang, sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan sesuatu

dengan harga yang adil. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
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miskin. Dalam Islam distribusi haruslah sama rata sama rasa dan tidak beredar

pada orang tertentu saja dan adanya harta yang harus dikeluarkan oleh orang kaya

untuk orang tertentu sehingga terjadi tolong menolong. Untuk itu, perlu menjaga

stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, agar terbangun dan menyempurnakan

sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan memberantas korupsi.

Disamping dampak positif yang ditimbulkan terdapat juga dampak negatif,

diantaranya adalah kemalasan, karena sudah menganggap kebutuhan manusia

secara seimbang maka akan timbul kemalasan untuk menggali lebih dalam lagi

manfaat dari sesuatu itu. Serta boros atau pengeksploitasian secara berlebihan

dalam menggunakan sehingga akan mengakibatkan kerusakan alam.

C. Problem Dasar Ekonomi Islam

Beberapa ekonom dari kalangan muslim mencoba memberikan pemikiran

yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi tidaklah linier seperti apa yang

didefenisikan oleh ekonom konvensional. Para ekonom muslim menyatakan, tidak

selamanya benar bahwa kelangkaan menjadi sebab utama dari permasalahan

ekonomi dan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan

jasa masih menjadi perdebatan. Walau demikian, dalam literatur ekonomi Islami

ditemukan beberapa madzhab yang memberikan defenisi yang berbeda tentang

permasalahan ekonomi tersebut7.

Sekiranya sumber-sumber daya ekonomi yang ada di tangan umat manusia

jumlahnya tidak terbatas maka setiap orang akan mendapatkan apa saja yang ia

inginkan dan tertentu saja tidak akan ada pembahasan, baik mengenai

7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), cet ke-5, h.
7



44

pertumbuhan maupun alokasi dan distribusi. Akan tetapi, sumber daya itu

jumlahnya terbatas8. Karena adanya perbedaan atau kesenjangan (gap) antara

ketersediaan sumber daya adalah terbatas (limited resources), sementara

kebutuhan atau keinginan manusia bersifat tak terbatas (unlimited wants). Dalam

berbagai analisis selanjutnya, keinginan manusia yang bersifat tak terbatas ini

dianggap sebagai suatu yang alami (dianggap “given”) sehingga tidak perlu

dipermasalahkan9. Maka dari itu kelangkaan masih menjadi permasalahan pokok

dalam perekonomian.

Muhammad Baqir Al-Shadr dalam bukunya yang fenomenal berjudul

Iqtishaduna. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan

dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam, keduanya tidak akan

pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif10.

Yang satu anti Islam, sedangkan yang lainnya adalah Islam11.

Menurut Mazhab Baqir Al-Shadr yang dikutip dari Adiwarman A. Karim

dalam bukunya Ekonomi Mikro Islam, bahwasanya Islam tidak mengenal adanya

sumber daya yang terbatas karena segala sesuatunya sudah terukur dengan

sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi

8 M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, alih bahasa oleh Ikhwan Abidin. B,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 3

9 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003),
h. 3

10 Islam adalah ideologi yang berasal dari agama. Sementara pandangan dunia kapitalis
sangat dipengaruhi oleh gerakan Englightenment (pencerahan) yang merentang sejak abad ke-17
sampai abad ke-19. Engligtenment atau The Age of Reason adalah sebuah bentuk ekstrim dari
suatu penolakan terhadap banyak keyakinan kristen. Pandangan dunia sosialis didasarkan pada
materialisme dialetika (Dialectical Materilism) yang mengatakan bahwa materi, alam dan dunia
nyata muncul “tanpa direncanakan” sebagai kenyataan, tidak berasal usul dari sumber supranatural
maupun transedental apapun. Lihat Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Islam
Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 4

11 Baqir al-Hasani memberikan sepuluh argument untuk memperkuat pendapat ini. Lihat
Baqir al-Hasani, The Concept of Iqtishad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, Essay on
Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problem, (Silver Spring: Nur, 1998), h. 21-23
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seluruh manusia di dunia12. Sebagaimana firman Allah Swt  di dalam QS. Al-

Qomar: 49, sebagai berikut:




Artinya : Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

Dan dalam ayat yang lain, Allah Swt berfirman dalam QS. Ibrahim: 34,

yaitu:








Artinya:  Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa
yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat
Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia
itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Dari kedua ayat di atas jelas bahwa Allah telah merancang bumi ini secara

equilibrium dan tidak sesuai jika kelangkaan menjadi problem dasar dalam

ekonomi. Namun, yang menjadi problem adalah pendistribusian karena sebanyak

apapun sarana pemenuhan kebutuhan jika tidak diikuti dengan pendistribusian

yang adil tentu barang tersebut akan sulit didapatkan maka wajar saja jika yang

kaya menjadi konglomerat dan yang miskin menjadi melarat.

Maka dari itu wajar saja ekonom madzhab Baqir Al-Shadr,menyatakan

bahwa masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-

sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam. Yang terjadi adalah sumber-

sumber produksi terbatas, sementara kebutuhan manusia banyak dan beragam.

Hal ini dikarenakan masyarakat mengimpikan untuk dapat menikmati sumber-

12 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), cet ke-5, h.
30
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sumber yang tak terbatas, terbebas dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Tidak ada

orang miskin, setiap orang dapat memenuhi segala kebutuhannya13.

Pendapat Madzhab Iqtishaduna (Madzhab Baqir Al-Shadr) di atas sejalan

dengan pemikiran Dwi Condro Triono bahwa kelangkaan hanya merupakan

problem sampingan. Masalah ekonomi justru muncul ketika manusia sudah

mampu memproduksi barang dan jasa tersebut. yaitu, ketika barang dan jasa

sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Dari titik inilah sesungguhnya

problem yang mendasar dari ekonomi manusia akan muncul14.

Namun, ini tidak berarti bahwa masalah ekonomi yang dihadapi oleh

kemanusiaan muncul akibat ketiadaan masyarakat impian itu. Mengatakan bahwa

masalah ekonomi timbul karena hal itu, lebih merupakan semacam penghindaran

terhadap penyebab sebenarnya yang ada solusinya, dengan menyuguhkan

penyebab imajiner yang tidak ada solusinya. Ini juga hanya menjadi justifikasi

bagi apa yang dianggap sebagai solusi, yakni peningkatan kekayaan, yang pada

gilirannya malah akan mengarah kepada pembentukan sistem ekonomi dalam

kerangka masalah ekonomi, bukannya menemukan sistem yang dapat mengakhiri

masalah ekonomi. Inilah yang dilakukan kapitalisme dengan menyuguhkan

penyebab imajiner bagi masalah ekonomi. Seolah-olah selama pemanfaatan alam

tidak optimal atau alam tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan

manusia, niscaya berbagai kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu

sama lain, dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur

13 Muhammad Baqir Al-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, alih bahasa oleh
Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 429

14 Dwi Condro Triono, op.cit, h. 233
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berbagai kebutuhan dan keinginan itu serta menentukan kebutuhan dan keinginan

mana yang harus dipenuhi, menjadi tak terhindarkan15.

Islam menolak mengakui semua itu, dan memandang masalah ekonomi dari

sisi faktualnya yang memiliki solusi. Kita menemukan solusi itu dalam firman

suci Allah yang maha tinggi, sebagai berikut:


























Artinya: 32.  Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan
air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu
berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan dia Telah
menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan
dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu
sungai-sungai. 33.  Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu
matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan
Telah menundukkan bagimu malam dan siang. 34.  Dan dia Telah
memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu
mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu,
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim, 32-
34)

15 Muhammad Baqir Al-Shadr, loc.cit
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Setelah menerangkan sumber-sumber kekayaan yang telah Allah

anugerahkan kepada manusia, ayat-ayat suci di atas meyakinkan bahwa sumber-

sumber kekayaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

manusia, juga cukup untuk memenuhi segala yang manusia minta. Jadi, masalah

ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya alam atau akibat

ketidakmampuan alam dalam merespon kebutuhan manusia.16.

Salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara

tepat saluran distribusi (channel of distribution) yang akan digunakan dalam

rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke

konsumen17. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan

beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik

terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat

dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama

sistem dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan

umum syariah Islam18.

Islam membicarakan masalah-masalah distribusi pada skala yang lebih luas

dan lebih komprehensif, karena Islam tidak membatasi dirinya dengan hanya

mengurusi distribusi kekayaan produktif seraya mengabaikan begitu saja sisinya

yang lebih dalam. Maksudnya, Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang

mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkannya begitu

saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan

16 Ibid, h. 430
17 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

h. 86
18 Muhammad Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 93
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kebebasan ekonomi (doktrin laissez faire) yang melayani kepentingan pihak

terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistik atas alam dan

apapun yang dikandungnya beserta segenap kegunaannya19. Disebabkan

penyimpangan  distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada permasalahan

sesungguhnya, sehingga berakibat pada kesenjangan perekonomian diantara

masyarakat, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak

memiliki kesempatan kerja20.

Maka dari itu distribusi kekayaan harus berjalan pada dua tingkatan yaitu

pertama, adalah distribusi sumber-sumber produksi seperti tanah, bahan bakar

mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang

dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi. Kedua,

adalah distribusi kekayaan produktif maksudnya komoditas (barang-barang modal

dan aset tetap atau fixed asset) yang merupakan hasil dari proses kombinasi

sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja21.

Kelangkaan memang merupakan problem dalam ekonomi, salah satu

contohnya terbukti dari seringnya terputus mendapatkan minyak bensin, akibat

keterbatasan  untuk mendapatkannya. Namun, sebenarnya kelangkaan merupakan

masalah yang bisa di atasi dengan mudah jika manusia menerapkan yang telah

ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Karena sebanyak apapun barang tersebut

di produksi jika keserakahan yang ada di dalam diri manusia maka tidak akan

terjadi distribusi yang adil yang bisa menciptakan kesejahteraan. Tepatlah kiranya

problem dasar dalam ekonomi sebenarnya bukanlah kelangkaan melainkan

19 Ibid, h. 151
20 Sholahuddin, op.cit, h. 198
21 Muhammad Baqir Al-Shadr, op.cit, h. 149-150
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distribusi. Distribusilah yang menyebabkan problem ekonomi lainnya seperti

kelangkaan, tenaga kerja, sewa, dan lainnya.

Dari penjelasan di atas, kita sudah bisa menarik kesimpulan penting.

Diantaranya adalah:

1. Sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya alam ini secara

berkecukupan untuk manusia, baik di bumi maupun di langit.

2. Tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk mengatakan bahwa sumber

daya alam ini berifat langka dan terbatas bagi manusia.

3. Yang diperlukan bagi manusia adalah melakukan segenap upaya untuk

memanfaatkan atau memproduksi sumber daya alam tersebut.

4. Cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut diserahkan

pada akal manusia. Hukumnya adalah mubah, karena tidak ada

tuntunan yang khusus dari Islam bagaimana cara memanfaatkannya22.

D. Prinsip-Prinsip Distribusi

1. Prinsip Kebebasan

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk tercapainya distribusi

kekayaan yang adil hal yang pertama harus ditegakkan adalah kebebasan.

Kebebasan dalam arti setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, sebab

Islam mengakui hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara naluri

manusia yang senang memiliki. Ini adalah naluri yang diciptakan Allah pada

makhluk-Nya tanpa ada campur tangan dari manusia sedikitpun23.

Hal ini beliau contohkan dengan perkataannya:

22 Dwi Condro Triono, op.cit, h. 231-232
23 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

h. 209
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Ketika manusia memiliki sesuatu, dengannya Ia merasa bahwa dirinya
memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Jika ia melihat orang
lain memiliki sesuatu sedangkan dia tidak, maka haga dirinya akan
hilang, berganti dengan perasaan rendah diri dan tidak berdaya
dihadapan mereka yang memiliki24.

Kebebasan yang dimaksud di sini menurut pendapat Zamir Iqbal adalah

setiap individu tidak boleh dihalangi oleh orang lain untuk mendapatkan

akses, baik terhadap tekhnologi, pendidikan dan sumber daya alam, sebab

seseorang akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan kreatifitas dan bakat

yang dia miliki25. Alasannya bahwa seluruh sumber daya alam pada

hakikatnya adalah milik Allah. Maka kebebasan dan peluang untuk

menggunakan sumber daya ini harus didistribusikan secara merata kepada

semua orang26. Sebagaimana firman Allah Swt:









Artinya :  Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka
kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat
baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). (QS. an-Najm: 31)

Tetapi kebebasan yang dimaksud di atas tidak terlepas dari peranan

penting negara dalam mengatur keseimbangan di dalam masyarakat.

Sedangkan keseimbangan di masyarakat tidak akan tercapai kalau kekayaan

hanya dimiliki orang-orang kaya saja, umpamanya masih diberlakukannya

24 Ibid.
25 Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-2, h. 58-59
26 Ibid.
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sistem bunga dalam mengembangkan kekayaan pribadi. Sehingga prinsip

kebebasan dalam Islam pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan

individu, sebab untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur hak

setiap individu harus dilindungi.

Hal di atas bertentangan dengan sistem sosialis yang menghapuskan

hak kepemilikan khusus yang berpendapat bahwa kebebasan individu

adalah merupakan bahaya yang terus menerus mengancam kemaslahatan

masyarakat, dengan demikian kebebasan hak pemilikan pribadi harus

dihapuskan27. Dengan sendirinya seluruh aktivitas ekonomi masyarakat

diatur dan ditujukan hanya untuk negara. Sistem ini bertujuan untuk

mewujudkan prinsip sama rasa dan sama rata dengan mengorbankan

kebebasan individu. Tetapi apa yang mereka cita-citakan tidak tercapai

sebab kerugian yang terbesar bagi manusia adalah kehilangan hak

kebebasannya28.

Sistem kebebasan yang di anut oleh ekonomi Islam juga bertentangan

dengan sistem ekonomi kapitalis yang tidak dibatasi dengan norma-norma

ukhrawi, sehingga tidak ada batasan halal atau haram yang ada hanya

bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya29.

Sistem kapitalis dan sistem sosialis berbeda dengan sistem Islam,

walaupun pada dasarnya Islam membolehkan kebebasan tetapi Islam

memberikan batasan-batasan yang boleh dimiliki oleh individu. Islam tidak

27 Yusuf Qardhawi, op.cit, h. 206
28 Ibid.
29 Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2010),

cet. Ke-3, h. 27
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mengakui segala kepemilikan yang didapat dari cara yang menyimpang.

Islam tidak membolehkan hak milik individu yang tak terbatas tanpa ada

aturan yang membatasinya. Dalam hal ini aturan yang membatasinya

mengacu kepada syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga

pada prinsipnya kebebasan hak pemilikan individu dalam Islam di jamin

secara syariat.

Hak memiliki kekayaan menurut Nejatullah Shiddiqy dalam kutipan

Muhammad Aslam Haneef bahwa dalam kepemilikan tidak boleh

menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja demi

tujuan bersama, yaitu menggunakan sumber daya yang diberikan Allah Swt

bagi kebaikan semua orang. Apabila terjadi konflik kepentingan maka

kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus didahulukan

mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum. Namun itu semua

harus dilakukan tanpa melanggar keadilan terhadap individu dan di dalam

batas-batas syariah30.

Dalam sistem ekonomi Islam prinsip yang berlaku bahwa faktor

produksi (sumber-sumber umum) dan modal usaha tidak boleh dikuasai oleh

seseorang, tetapi semua faktor produksi itu harus berada di tangan

komunitas yang diwakili oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi

dikuasai oleh segelintir orang.

30 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 51-52
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Jaribah al-Haritsi berpendapat palng tidak ada dua ketentuan dalam

kepemilikan yang disebutnya dengan manajemen kepemilikan, yaitu:

a. Berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki

seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum).

b. Berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan

kepemilikan khusus, dan tujuan dari penetapan kaidah-kaidah

tersebut, yaitu kebenaran penggunaan setiap individu terhadap

harta yang mereka miliki31.

Penjelasan sisi pertama dari dua sisi di atas (jumlah yang mungkin

dimiliki seseorang) di dalam Fikih Ekonomi Umar dijelaskan bahwa

kepemilikan tanah mati tidak diperbolehkan oleh Umar bin Khattab kecuali

sebatas yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seseorang dan dengan

syarat bisa mengolah tanah tersebut. Tetapi Umar lebih menerapkan

pengelolaan tanah larangan sebagai milik umum yang dikelola oleh negara

demi kemaslahatan orang banyak32.

Begitu juga dengan barang tambang pada zaman sekarang Jaribah al-

Haritsi berpendapat pengelolaannya diserahkan kepada negara sekaligus

mendistribusikannya. Tetapi bukan berarti negara harus mengeksplorasinya

sendiri, boleh saja negara mengadakan kontrak kerja dengna pihak tertentu,

dengan catatan manajemennya dipegang oleh negara33.

Kemudian penjelasan sisi kedua, setelah seseorang mendapatkan

batasan kekayaan, maka hal kedua yang harus diperhatikan adalah cara

31 Jaribah al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 220
32 Ibid, h. 222-228
33 Ibid, h. 235
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penggunaan harta tersebut. konsep penggunaan harta dalam Islam harus

dapat merealisasikan kemaslahatan bagi pemilik harta itu sendiri dan bagi

orang lain34.

Di dalam menggunakan harta seseorang dituntut supaya tidak kikir dan

tidak royal, tetapi membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Sebab kalau

kikir dalam menggunakan harta bisa menghambat perputaran dan

peredarannya kepada orang lain. Sebaliknya kalau berlebihan dalam

menggunakannya akan terjerumus ke dalam saluran-saluran yang salah,

boros, dan tidak produktif35.

Seperti perkataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Abdullah Zaky al-Kaaf

sebagai berikut:

Dalam soal perbelanjaan haruslah diperhatikan beberapa syarat dalam
pengeluarannya, yaitu pada jalan yang benar dan jauh dari keborosan
dan kesesatan. Jalan benar yang demikian adalah sederhana dan hemat
dalam segala perbelanjaan. Maka janganlah membeli hal-hal tidak
perlu. Dengan perkataan lain, haruslah berdiri di tengah-tengah antara
royal dan kikir, antara pemborosan dan penghematan36.

Dalam distribusi haruslah ada kebebasan dalam menjalankannya,

jangan sampai ada penekanan dari pihak manapun namun kebebasan ini

harus dibatasi oleh syariah agar manusia tidak melanggar hak-hak orang lain

dan tidak merusak perekonomian yang dijalankan.

2. Prinsip Keadilan

34 Ibid, h. 221
35 Abul ‘A’la al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam Dan Berbagai Sistem Masa

Kini, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 216
36 Abdullah Zaki al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia,

2002), h. 183
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Sendi kebebasan di atas harus disempurnakan dengan sendi keadilan.

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan antar individu dengan unsur

materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan

masyarakat, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya.

Keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syariat yang

ditetapkan oleh Allah Swt37.

Sselanjutnya Yusuf Qardhawi merinci pengertian substantif keadilan,

yaitu Pertama, perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan. Kedua,

pemenuhan hak pekerja. Ketiga, kesetiakawanan sosial yang menyeluruh,

dan Keempat, mendekatkan kesenjangan antarmanusia. Keempat hal

tersebut termasuk dalam keadilan ekonomi38.

Rumusan pertama bahwa perbedaan dan pemerataan kesempatan

merupakan substansi keadilan sosial dalam Islam menimbulkan pertanyaan

karena disana perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan

merupakan dua hal yang berlawanan. Pemberian kesempatan yang sama

tentunya dimaksudkan untuk menghasilkan pemerataan pendapatan39.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti

persamaan, seperti perkataan di bawah ini:

Keadilan tidak berarti kesamaan secara muthlak karena menyamakan
dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama.
Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi
persamaan secara muthlak adalah suatu hal yang mustahil karena
bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu40.

37 Yusuf Qardhawi, op.cit, h. 228
38 Ibid, h. 229-244
39 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2009), h. 132
40 Yusuf Qardhawi, op.cit, h. 228
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Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi berpendapat mengenai

konsep keadilan dalam Islam harus ada beberapa hal pokok yang harus

diperhatikan. Pertama, pada hakikatnya seluruh harta yang dimiliki setiap

individu adalah titipan Allah, Allah lah pemilik yang sebenarnya. Kedua,

keadilan dalam Islam berakar pada keimanan manusia, sungguh keimanan

kepada Allah akan menimbulkan adanya suatu kewajiban otomatis untuk

berbuat adil. Ketiga, konsep keadilan dalam Islam berlandaskan atas hal-hal

yang bisa memaksimumkan kebahagian manusia. Dalam konsep Islam

kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan pencapaian-pencapaian materi

saja, tetapi kebahagian sejati bisa diukur dengan rasa  rela dan syukur

kepada sang pencipta41.

Keadilan distribusi dalam masyarakat Islam, setelah memberikan

jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya melalui

pelembagaan zakat, mengizinkan perbedaan pendapatan yang sesuai dengan

perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing

orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penekanan Islam terhadap

keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari

kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu

Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal

bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok

keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan

41 Syed Nawab Haider Naqvi, op.cit
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pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah

pendapatnya. Tapi Abu Dzar sendiri juga tidak mendukung persamaan

pendapatan. Ia mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (stock).

Kelebihan dari pendapatan yang telah dipakai untuk keperluan-keperluan

pokok (al-’afw) dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang

miskin42.

Distribusi merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian.

Distribusi disini bukan hanya terbatas pada barang melainkan juga pada

uang. Islam sangat menganjurkan distribusi dan melarang jika terdapat

pendistribusian yang dilakukan secara bathil, dan juga melarang monopoli

dengan mengharapkan keuntungan yang berlimpah serta terdapat

kedzhaliman terhadap orang lain.

3. Prinsip Pemerataan

Distribusi dalam Islam bukan hanya menyalurkan barang atau jasa,

tetapi lebih komplit bahwa penyaluran harus tepat sasaran sehingga tidak

ada pihak yang dirugikan. Prinsip pemerataan distribusi yang menjadi

pedoman dalam perekonomian adalah dengan memperbanyak produksi

(output) dan pemerataan sirkulasi barang atau jasa sehingga tidak beredar

pada pihak-pihak tertentu saja.

Pemerataan distribusi bukan berarti barang dan jasa yang diberikan

harus sama rata dan sama rasa. Tetapi lebih cenderung pemerataan distribusi

adalah pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan

42 Mashadi, Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil, artikel di akses pada
13 April 2014 pada http://www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-islam/sistem-ekonomi-islam-
distribusi-pendapatan-yang-adil.htm#.U0qe4HaonDd
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prinsip pemerataan ini sehingga kesejahteraan negara hakiki bisa di capai,

bukan hanya kesejahteraan semu yang di inginkan yang sering di artikan

bahwa kesejahteraan di nikmati oleh orang-orang tertentu saja

Salah satu ayat yang berkaitan dengan pemerataan distribusi adalah

sebagai berikut:















Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari
perhitungan. (QS. Shaad : 26)

4. Prinsip Menjaga Hak Orang Lain

Allah Swt berfirman, sebagai berikut:











Artinya:  Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan
jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.
Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu,
adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisa : 2)
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Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman, sebagai berikut:











Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. al-
Baqarah: 188)

Dalam harta yang kita terkadang tidaklah milik kita sutuhnya bisa jadi

terdapat hak milik orang lain. Dengan prinsip mendistribusikan kekayaan

kepada mereka yang berhak, maka tidak akan terjadi penguasaan terhadap

orang lain, serta tidak akan terjadi kezaliman dan tindakan penindasan dari

yang kuat kepada pihak yang lemah.

E. Bentuk-Bentuk Dan Tujuan Distribusi

Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang

muslim. Seluruh aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi legalitas halal

haram. Demikian pula dengan distribusi pendapatan dalam keluarga, Islam tidak

dapat mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram.

Instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa

hukum (wajib-sunnah). Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga

berkaitan dengan terminologi shadaqah (wajibah dan nafilah) serta terminologi
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had atau hudud (hukuman). Berikut adalah pembagian bentuk-bentuk distribusi,

yaitu43:

1. Instrumen shadaqah wajibah, diantaranya adalah nafaqah, zakat, fay’,

ghanimah, udhiyah, waris, musa’adah, jiwar, diyafah, dan lain-lain.

2. Instrumen shadaqah nafilah, diantaranya adalah infak, akikah, wakaf,

dan wasiat.

3. Instrumen had atau hudud (hukuman). Intrumen ini tidak dapat berdiri

sendiri, tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, atau

instrumen ini merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan.

Diantaranya adalah kafarat, dam/ diyat, dan nudzur.

4. Instrumen jual beli.

5. Disamping yang diperbolehkan dan diharuskan pendistribusian seperti

di atas, ada juga bentuk-bentuk pelarangan dalam distibusi seperti

penimbunan dan monopoli.

Menurut pendapat Jaribah al-Haritsi tujuan distribusi dalam ekonomi Islam

adalah44:

1. Tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati

kepadanya. Misalnya bagian zakat untuk muallaf mempunyai dampak

dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya

orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah berarti

mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang

lain.

43 Nurnasrina, Distribusi Kekayaan, Jurnal Hukum Islam, (Pekanbaru, Fakultas Syariah
Dan Hukum UIN SUSKA, 2011), h. 206-207

44 Jaribah al-Haritsi, op.cit, h. 215-216
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2. Tujuan pendidikan, yang terpenting di dalamnya adalah pendidikan

terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma,

mengutamakan orang lain, mensucikan diri dari akhlak tercela, pelit,

loba, dan mementingkan diri sendiri, ini berdasarkan maksud dari surat

at-Taubah ayat 103.

3. Tujuan sosial, bisa juga disebut dengan Tujuan Hifzul Mujtama’

(menjaga keutuhan masyarakat) yakni memenuhi kebutuhan yang

kurang mampu, menciptakan solidaritas di masyarakat, menguatkan tali

persaudaraan, cinta dan kasih sayang antara individu dan kelompok,

dan mengikis sebab-sebab kebencian yang pada akhirnya akan tercipta

keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sebagai contoh apabila

distribusi kekayaan tidak adil maka akan mengakibatkan adanya daerah

miskin yang berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas dan akhirnya

ketentraman masyarakat akan terganggu.

4. Tujuan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan dan mensucikan harta.

Mengembangkan berarti menginvestasikannya sekaligus harta itu tidak

akan habis karena zakat, sedangkan mensucikannya adalah dengan

mengeluarkan zakatnya. Jika dijabarkan tujuan ekonomi ini sejalan

dengan tujuan Hifzul daulah (menjaga stabilitas negara).

F. Solusi Problem Distribusi

Problem distribusi ternyata merupakan bagian dari problem perbuatan

manusia yang muncul akibat interaksinya dengan manusia lain, khususnya yang

terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Dengan telah jelasnya



63

kedudukan atau posisi dari problem distribusi ini, maka kita akan dapat

menentukan secara tepat bagaimana problem ini harus diselesaikan45.

Solusi dari problem distribusi adalah aturan. Sedangkan inti dari aturan itu

sendirinya sesungguhnya hanya ada dua yaitu boleh dan tidak boleh. Aturan yang

dimaksud adalah aturan yang besifat hukum bukan hanya sekedar aturan bersifat

etika dan moral. Karena akan sangat berbeda jika aturan tersebut menjadi hukum,

maka akan ada sangsi yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Oleh

karena itu, aturan ekonomi Islam tidak akan bisa menjadi solusi dan tidak akan

memiliki dampak apapun juga jika hanya menjadi sebuah norma atau etika.

Aturan yang menjadi hukum biasa dikenal dengan hukum syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah Swt:






Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)

dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (QS. al-Jaatsiah:
18)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberi syariat

untuk menyelesaikan semua urusan yang ada di muka bumi ini. Allah Swt juga

telah memerintahkan untuk mengikuti syariat itu dan melarang mengikuti hawa

nafsu kelompok orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Aturan yang diturunkan

Allah Swt tersebut untuk menyelesaikan seluruh problem kehidupan manusia,

baik problem yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Swt, problem

45 Dwi Condro Triono, op.cit, h. 257
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yang terkait dengan hubungan manusia dengan diri sendiri, maupun problem yang

terkait dengan hubungan interkasi manusia dengan manusia lain46.

Jika manusia tidak mau memutuskan hukum menurut apa yang telah

diturunkan, jawabannya ada 3 kemungkinan, sebagaimana firman Allah Swt

dalam QS. al-Maidah: 44, 45, dan 47, sebagai berikut:

.....



Artinya: ..... barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. al-Maidah:
44)

.....



Artinya: ..... barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-
Maidah: 45)








Artinya:  Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya47. barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka
itu adalah orang-orang yang fasik48. (QS. al-Maidah: 47)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa permasalahan ekonomi harus di

selesaikan dengan aturan dan tidak mengikuti hawa nafsu agar tidak ada yang

46 Ibid, h. 274-276
47 Maksudnya: pengikut-pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa

yang diturunkan Allah didalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al Quran.
48 Maksudnya: orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga

macam: a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam Ini kafir (surat
Al Maa-idah ayat 44). b. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim
(surat Al Maa-idah ayat 45). c. Karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.
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dizalimi dan tidak pula menzalimi. Sehingga tercapainya keteraturan dalam

berekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai

keberkahan dan falah.


