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SATUAN BAHASAN 1 :

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai konsep distribusi

dalam Islam.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai konsep distribusi dalam

Islam, suatu teori dan ptaktik. Kemudian buatlah intisari/ringkasan
tiap poin pembahasan. Fahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan ekonomi perspektif Islam
2. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep distribusi secara

universal
3. Mahasiswa dapat menjelaskan distribusi dalam Islam
4. Mahasiswa memahami manfaat distribusi

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia sering
menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di
antaranya kesenjangan antar si kaya yang makin kaya dan si miskin
yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak
terciptanya distribusi yang ada di masyarakat. Ekonomi di Indonesia
yang sosialistik sampai 1966 berubah menjadi kapitalistik bersamaan
dengan berakhirnya orde lama 1959-1966. Selama orde baru 1966-
1998, sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan
kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, namun dalam
prakteknya cenderung tidak demokrasi dan tidak adil.1

Pembangunan ekonomi pada masa orde baru misalnya, banyak
menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Elite ekonomi telah
banyak dapat kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih
sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah, yang pada

1 Mubyarto, Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila, di Tengah Praktek
Liberalisasi Ekonomi di Indonesia, dalam Artikel Ekonomi Rakyat, Th I. No. 11
Januari 2003, h.4.
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akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada
kelompok tersebut.2

Timbul krisis ekonomi yang dirasakan bangsa ini pada tahun
1997, elite ekonomi di Indonesia langsung terpukul oleh dua hal yakni:
membengkaknya nilai utang dolar dalam rupiah dan mahalnya biaya
produksi yang selama ini berbasis input impor.3

Penyebab krisis utama terdapat pada kelompok non-ekonomi
kerakyatan yang terbatas pada pengusaha tertentu, namun dampak
yang dirasakan sangat terasa pada ekonomi rakyat. Ketika moneter
terus berlanjut menjadi krisis ekonomi (tingkat pertumbuhan ekonomi
menurun, nilai inflasi tinggi, banyak pegawai di PHK, harga pangan
impor semakin tinggi, pengurangan subsidi BBM, dan sebagainya)
maka ekonomi rakyat mengalami tekanan.

Tekanan menjadi semakin berat krisis ekonomi juga memicu
krisis sosial politik dan keamanan serta serangkaian pilihan kebijakan
dalam usaha untuk mengatasi krisis yang justru menempatkan
ekonomi rakyat sebagai pihak yang dikalahkan. Hal ini terjadi
disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang
realitasnya lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi tanpa
mementingkan keterlibatan rakyat banyak agar tercipta keadilan
distribusi. Keterlibatan pada elite ekonomi pada awalnya diiringi
dengan harapan akan terciptanya dampak kesejahteraan pada ekonomi
rakyat sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep trickle down effect.4
Pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat
kemampuan ekonomi rakyat, menciptakan keadilan distribusi dan
ketimpangan ekonomi, sehingga menimbulkan banyak kemiskinan.5

Ekonomi Islam memiliki potensi dalam memberi sumbangan
pada ekonomi Indonesia khususnya dalam mengatasi kesenjangan
ekonomi dan menciptakan keadilan distribusi, yang pada akhirnya
dapat mengentaskan kemiskinan. Misalnya potensi dana zakat dan
wakaf sebagai salah satu instrumen dari konsep distribusi. Jika dilihat

2 Bayu Krisnamurthi, Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat”,
dalam makalah Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 9 April 2002, h.4.

3 3 Bayu Krisnamurthi, Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat”,
dalam makalah Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 9 April 2002, h.7.

4 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial (Kajian Ringkas
Tentang Pembangunan Manusia Indonesia), (Jakarta: Kompas Media Nusantara,
20017), h. 21-22.

5 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dlam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2-3.
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dari populasi masyarakat Indonesia pada 2007 sebesar 88% muslim,
maka sangat besar nilainya hingga mencapai Rp. 9.09 triliun, dengan
asumsi ada 29.065 juta keluarga sejahtera Indonesia yang membayar
zakat rata-rata Rp. 684.550/tahun perorang. Namun dana zakat belum
terkoordinasi secara baik, dan mayoritas penyalurannya dengan cara-
cara konvesional.6

Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia
dalam pandangan ekonomi Islam, masih belum terserap secara optimal
khususnya dalam mengatasi permasalahan distribusi yang menyebablan
kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi karena aplikasi konsep
distribusi pada sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia
masih belum terserap secara utuh. Perlu dikaji secara komprehensif
tawaran bagi penyelesaian permasalahan ekonomi Indonesia,
khususnya pada masalah distribusi yang menyebabkan ketimpangan
dan kemiskinan di masyarakat. Saat ini waktu yang tepat untuk
memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang
lebih menjanjikan untuk mengobati atau menggantikan sistem yang
ada dan tetap sesuai dengan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri
kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan
ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan
perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada
kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar
meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak
yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu
yang miskin. Sementara dalam Islam Allah mensyari’atkan zakat. Jika
hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, Insya Allah sistem
perekonomian pun akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera.

Buku ini akan menjelaskan konsep distribusi dalam ekonomi
Islam, dengan keyakinan, bahwa sistem ekonomi tersebut memuat
konsep distribusi yang syarat akan nilai keadilan, moral dan norma,
sehingga dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Ketika berbicara tentang ekonomi Islam sebagian dari kita
bahkan sebagian besar, hanya tertuju ke industri keuangan seperti
bank, asuransi, pasar saham, multifinance, dll. Logis saja sebetulnya
karena kebangkitan ekonomi syariah memang dimulai dari industri

6 Estimasi ini dikeluarkan oleh PURAC (Public Interest Research and
Advocacy Centre) setelah menggelar survei di 10 kota besar di Indonesia dengan
tajuk “Potensi dan perialku masyarakat dalam berzakat”, pada tahun 2007.
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keuangan, khususnya perbankan. Sektor ini juga menjadi leader bagi
munculnya ekonomi syariah yang sektor non-keuangan.

Ekonomi Islam memiliki potensi dalam memberikan
sumbangan pada ekonomi Indonesia khususnya dalam mengatasi
kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan disttibusi dan pada
akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Di dalam peristilahan bisnis syariah, secara prinsip dibagi dua
yakni LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan LBS (Lembaga Bisnis
Syariah). LKS ini bukan saja hanya industri keuangan besar tetapi juga
meliputi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan Baitul Mal wa
Tamwil (BMT) yang tersebar dipeolosok Indonesia. sementara LBS
sudah mulai muncul bisnis berlabel syariah seperti hotel syariah,
restoran halal, rumah sakit syariah, klinik syariah, salon syariah
muslimah, cafe syariah, MLM syariah, bisnis syariah on line, SIZWAF,
dll.

Ditingkat global, agregat dari belanja konsumen muslim
untuk makanan dan life style pada 2012 mencapai 1,62 triliun dollar AS.
Pada ukuran waktu yang sama aset industri keuangan global 1,35
triliun dolar AS. Di situ terlihat bahwa potensi industri syariah non-
keuangan lebih besar dibanding sektor keuangan yang telah menjadi
leader. Perkiraan kedepan diprediksi belanja muslim akan makin
meninggalkan industri keuangan di mana pada 2018 diperkirakan 2,47
triliun dolar AS.

Hal yang sama, bisa jadi ada di Indonesia dengan melihat
berkembangnya industri fashion baju muslim saja nilainya puluhan
triliun per tahun. Belum lagi industri makanan, meskipun belum seriuh
Malaysia, tetapi beberapa jaringan restoran besar sudah memiliki
sertifikat halal. Ketika nanti pariwisata syariah masuk, tentu akan
membawa industri non-keuangan syariah lebih berkembang lagi sesuai
dengan potensi penduduk muslim yang ada.

Dalam dua dekade ini terjadi kenaikan kelas menengah
muslim yang luar biasa seiring dengan naiknya kelas menengah secara
nasional. Bersamaan itu gairah beribadah dari kalangan muslim juga
meningkat. Jika pada tahun 80-an ke bawah sulit untuk menemukan
tempat shalat, entah di perkantoran maupun di mall, sekarang dengan
mudah di peroleh. Saat itu masyarakat yang shalat juga tidak sebanyak
sekarang. Begitu juga animo untuk ibadah haji dan umroh tumbuh luar
biasa.

Tetapi sebaliknya, hal-hal yang berhubungan dengan
muamalah tampaknya belum banyak mengusik kelas menengah
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muslim itu. Kita bisa saksikan betapa kepedulian mereka terhadap
restoran yang belum bersertifikat halal, begitu pula obat, dari 30 ribu
merk hanya 22 yang bersertifikat halal. Ini juga yang terjadi di
perbankan syariah sehingga pangsa pasarnya sulit untuk menembus
lima persen. Sisi emosional masyarakat harus lebih disentuh.

Terkait dengan ekonomi syariah ini, memang ada dua sikap
masyarakat, yakni floating dan emosional. Masyarakat mayoritas
tampaknya berada pada kubu mengambang. Untuk menghadapi
kenyataan seperti itu, maka bagi industri syariah yang dijual adalah
kualitas, baik itu kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Jika
kualitas yang diberikan mmpu memenuhi standar keinginan
masyarakat, dengan sendirinya ekonomi syariah akan berkembang.
Pelaku bisnis syariah harus merealisasikan dan menciptakan persepsi,
bahwa industri syariah adalah industri berkualitas.

Di antara negara dengan penduduk mayoritas Islam,
Indonesia boleh dikatakaan terlambat dalam mengaplikasikan
ekonomi syariah. Praktis baru dua dekade ekonomi syariah
dipraktikkan di Indonesia. Negara lain seperti Mesir, Sudan, Malaysia,
Iran, Arab Saudi dan negara-negara di kawasan teluk lainnya sudah
lebih dulu satu dekade menerapkan ekonomi antiriba. Tetapi yang
membanggakan adalah bahwa ekonomi syariah di Indonesia ini di
inisiasi oleh masyarakat, bukan oleh negara sebagaimana yang terjadi di
negara lain.

Prinsip yang terkandung di dalam ekonomi syariah sendiri
sebetulnya tidak asing bagi kita, karena secara kultur pola bagi hasil itu
sudah diterapkan oleh nenek moyang. Dahulu, dalam hubungan antara
pemilik lahan dan penggarap ada sistem yang dinamakan maroh. Jika
pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit, maka hasil pertaniannya
dibagi dua, pemilik lahan dan penggarap. Jika pemilik lahan hanya
menyediakan lahan sementara bibit dan pupuk dari penggarap,
pembagiannya sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk
penggarap. Bukankah itu mirip dengan prinsip bagi hasil pada
ekonomi syariah.

Ketika kemudian belanda datang menjajah, mereka
memporak-porandakan kearifan lokal tersebut. Sistem kapitalis yang
digunakan menggantikan sistem maroh dengan sewa. Jadi pemilik
sawah menyewakan lahannya kepada penggarap. Berapapun hasilnya,
pemilik lahan akan memperoleh uang sewa. Bahkan ketika penggarap
rugi, misalnya terkena hama sehingga gagal panen, dia tetap membayar
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sewa. Ini berbeda dengan maroh tadi, jika penggarap rugi, maka dia
tidak membayar apapun ke pemilik lahan.

Bagi hasil merupakan salah satu dari praktik ekonomi
berbasis syariah yang disebut mudharabah. Adalagi istilah musyarakah,
yakni akad kerjasama dua belah pihak dimana keuntungannya nanti
dibagi sesuai kesepakatan, begitu juga resiko dibagi sesuai porsi
masing-masing. Ada juga murabahah yang merupakan transaksi jual
beli, bank membelikan barang yang dibutuhkan dan dijual kembali ke
pelanggan dengan keuntungan yang telah di sepakati. Kemudian
wadi’ah, yaitu konsep titipan di mana penitip membayar barang yang
dititip dengan biaya yang sudah disepakati dan masih banyak lagi.

Sistem ekonomi syariah itu sudah berjalan sejak zaman
Rasulullah. Bahkan banyak kajian yang mengatakan sejak zaman Nabi
Ibrahim. Suatu kali Subarjo Joyo Sumarto, mantan Deputi Gubernur
BI yang banyak menggeluti ekonomi syariah, berkunjung ke
Universitas Pensylvania, Amerika Serikat. Di sana dia berdiskusi
dengan pengajar ekonomi. Salah satu hal yang di bicarakan adalah
ekonomi syariah yang sekarang sedang maju pesat, termasuk di negara
barat. Kebetulan dari sekian banyak negara barat, Amerika belum
begitu well come terhadap ekonomi syariah ini.

Dalam diskusi terungkap, bahwa mereka risau dengan
kapitalisme di Amerika yang telah menjadi penyebab krisis global
sehingga membuat banyak negara sengsara. Mereka kemudian
mengatakan, bahwa belakangan ini mereka melakukan kajian terhadap
ekonomi Islam, dengan menelusuri asal muasal sampai zaman
Ibrahim. Hasil dari kajian itu ternyata ekonomi syariah yang sekarang
berkembang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. “Karen itulah
mereka sekarang mengembangkan apa yang mereka namakan
Abrahamnomic, konsep ekonomi yang berasal dari Nabi Ibrahim,”
kata Subarjo.

Mereka lebih suka mengistilahkan ekonomi syariah dengan
Abrahamnomic, selain Amerika phobia dengan Islam juga lebih
terkesan universal. Jika dilihat dari sejarah kenabian yang berujung
kepada Nabi Ibrahim yang mewariskan tiga agama samawi yakni,
kristen, Yahudi, dan Islam, istilah itu juga tidak salah. Ketiga agama
ini juga sama-sama menolak praktik riba dalam kehidpan masyarakat.
Praktik menurut agama samawi hanya menciptakan ketidakseimbangan
dan ketidakadilan.

Dengan melihat sejarah tersebut, kita menjadi makin yakin
bahwa ekonomi syariah ini bisa diterima oleh siapa saja, oleh agama
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apa saja, dan oleh bangsa mana saja. Karena itu pula kita menjadi
maklum jika dalam dua dekade belakangan ini ekonomi syariah
semakin mendunia. Sejauh ini perekonomian dikuasai oleh kristen dan
yahudi, dan ketika mereka diingatkan bahwa agama mereka pun
melarang riba, mereka pun akan beralih ke ekonomi nenek moyang
tersebut.

Kini kita bisa menyaksikan bahwa banyak negara yang
mengaplikasikan ekonomi syariah, tidak perduli negara dengan
mayoritas muslim maupun yang muslimnya minoritas. Mereka
berlomba-lomba menjadi pusat ekonomi syariah dunia, bukan saja
menarik dana dari negara Islam tetapi juga menarik dana investor
global yang sadar bahwa ekonomi syariah membawa kebaikan bagi
ekonomi dunia. Di sisi lain, negara-negara mayoritas muslim
menunjukkan kinerja ekonomi yang mengalihkan kinerja ekonomi
rata-rata dunia. Ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin
besar, menjadikan negara muslim ini menjanjikan pasar yang besar.
Bukan saja industri keuangan yang bisa memanfaatkan, tetapi juga
industri non-keuangan yang potensi belanjanya mulai mengalahkan
industri keuangan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di
dunia sudah saatnya masuk dalam arena permainan ekonomi syariah.
Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain yang mengincar
masyarakat menengah muslim yang tumbuh cepat, tetapi harus bisa
memanfaatkan pasar dalam negeri dan kemudian masuk di dalam
pusaran global. Negara ini memiliki modal cukup untuk menjadi kiblat
ekonomi Islam dunia.

Pembahasan mengenai ekonomi Islam tidak akan lepas dari
pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping
itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu
maupun negara, dalam menentukan sumber maupun cara-cara
pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang
berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan
(property and wealth consep) harus dipahami untuk tujuan menjaga
persamaan atau pun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor
dalam pencapaian standar hidup secara umum dan pencegah
eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk
meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak
diterapkan atas kekayaan sesorang untuk membantu yang miskin dan
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bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip
pokok dalam Islam (zakat). Dengan demikian, tidak ada ruang bagi
muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melakukan
proses distribusi pendapatan.

Untuk itu, hal pertama yang perlu dibahas adalah konsep-
konsep yang melatarbelakangi pembahasan aspek-aspek ekonomi dari
penentuan sumber maupun distrisbusi pendapatan. Konsep moral
tersebut diterjemahkan menjadi faktor endogen dalam sistem distribusi
pendapatan perspektif Islam. Setelah itu barulah penulis membahas
masalah distribusi pendapatan yang dilihat melalui pendekatan
instrumen dan mekanisme pada perspektif individu maupun negara.

Pembahasan dalam buku ajar ini terbagi menjadi enam bab.
Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan
mengetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara
satu dan lainnya.

Bab pertama merupakan bab pengantar atau pendahuluan yang
menyajikan beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah yang
mengetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan
dipecahkan dalam tulisan ini dan pentingnya tulisan ini dilakukan.
Bertolak dari latarbelakang tersebut, mengetahui konsep keadilan
sosial untuk mencapai negara yang sejahtera.

Bab kedua, sebelum memasuki konsep distribusi secara utuh,
penulis akan membahas perekonomian tanpa bunga secara detail
dalam membangun negara yang lebih adil.

Bab ketiga, membahas landasan teoritis sistem ekonomi yang
meliputi prinsip serta tujuan dan kebijakan ekonomi dalam
memecahkan problematika ekonomi khususnya distribusi yang adil.
Pentingnya bab dan sub bab ini disajikan untuk memperoleh
pemahaman yang jelas tentang apa dan bagaimana konsep sistem
ekonomi tanpa bunga. Pemahaman ini nantinya akan dijadikan
landasan dalam melihat kesesuaian sistem ekonomi Islam yang akan
dibahas pada bab keempat dengan ekonomi Indonesia.

Pada bab keempat, memaparkan secara jelas kebijakan
distribusi yang diambil sistem ekonomi Islam dalam menjawab
problematika dasar ekonomi meliputi, prinsip distribusi, institusi
distribusi dalam Islam dan konsep redistribusi dalam sistem ekonomi
Islam. Pembahasan ini bertujuan menjelaskan secara rinci perangkat
distribusi yang adil, tawaran yang diajukan bagi sistem ekonomi
Indonesia.
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Pada bab lima, sedikit menyinggung bahwa ekonomi Islam
merupakan ekonomi yang prorakyat, yang dimana konsep distribusi
sistem ekonomi Islam dapat dipraktikkan pada sistem ekonomi
Indonesia guna memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi
Indonesia.

Bab keenam  merupakan bab penutup yang memuat beberapa
kesimpulan yang menjadi jawaban atas masalah yang diajukan dalam
tulisan ini.

Moral dalam Pemeliharaan Keadilan Sosial
Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral

spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas
ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi
kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu
maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan,
membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang
dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. hal tersebut akan
sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral tersebut. ini
adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor
endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal
yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan
pribadi.

Untuk itu, dalam merespon laju perkembangan pemikiran ini,
yang harus dilakukan adalah: pertama mengubah pola pikir dan
pembelajaran mengenai nilai Islam, dari yang fokus perhatiannya
bertujuan materialistis kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan
umum berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan
untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial.
Kedua, keluar dari ketergantungan kepada pihak lain. Hidup diatas
kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa, melaksnakan
kewajiban financial sebagaimana yang ditunjukkan oleh ajaran Islam
dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah
akhir cerita kita. Akan ada kehidupan baru setelah kehidupan di dunia
fana ini.7

Islam menyadari bahwa pengakuan akan pemilikan adalah hal
yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim,

7 Masoud Ali Khan, Islamic Economic System: A Practical &
Beneficial Approuch Journal The Pakistan Accountant, Vo. 38, Januari-Februari
2005.
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dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi
dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya,
jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak
diberikan apresiasi lebih-misalnya dalam bentuk pendapatan, maka
tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan
itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak
milik. Motivasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus
berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Namun demikian bila dilihat dari aspek psikologis yang
memebntuk karakter dasar manusia sebagai homo economicus, ajaran
Islam mensinyalir bahwa manusia cinta kepada keabadian hidup
(inmortality) dan mempunyai insting untuk menguasai atas segala hal,
walaupun manusia menyadari bahwa waktu untuk hidupnya sangatlah
terbatas. Oleh karena itu, manusia kemudian menerjemahkan karakter
tersebut dengan berusaha segiat mungkin-selama individual economic life
cycle-demi kesejahteraan diri dan anak cucunya (yang berlaku sebagai
penerus kehidupannya di dunia fana ini). Mata rantai kehidupan anak
cucu Adam ini, tidak akan berarti tanpa adanya, sekali lagi pengakuan
kepada hal milik. Karena dengan hak milik tersebut, si orang tua dapat
mempunyai sesuatu untuk diwariskan kepada anak cucunya nanti.

Kedua karakteristik manusia diatas, sudah cukup
mengarahkan manusia untuk berlaku sebagai makhluk materialistik.
Semakin banyak materi akan semakin senang dan semakin banyak
materi akan semakin mulia. Oleh sebab itu, manusia berkompetisi
dalam kegiatan ekonomi satu sama lain, sebagai upaya mengumpulkan
sebanyak-banyaknya materi. Kenyataan ini, membawa manusia kepada
pemikiran bahwa kepemilikan di muka bumi ini dapat dikuasai oleh
seseorang atau segelintir orang saja (pemenang kompetisi), untuk
kemudian dimanfaatkan dan diproduktifkan tanpa batas (kapitalis).
Atau jika tidak demikian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini
hanya dapat dimiliki secara kolektif, tidak ada pemilikan pribadi dan
yang ada hanya kepemilikan negara (sosialis).

Oleh karena itu, di lain pihak prinsip moral Islam
mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus
berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Hanya
karena pembebasan itu, manusia bisa mendapatkan kemuliaannya,
bukan sebaliknya. Dalam Islam legitimasi hak milik akan bergantung
dan sangat terkait erat kepada pesan moral untuk menjamin
keseimbangan, dimana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikkan
tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan
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keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasikan
kepedulian sosial (zakat, infaq dan sedekah) dan jaminan distribusi
kekayaan, menjamin mekanisme kerja fisabilillah dan semangat
pembangunan serta penataan.

Dari sini sebagaimana banyak tertuang dalam kajian fikih
Islam, pengertian etimologis dari kepemilikkan seseorang akan materi
berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Sedangkan secara
terminologis berarti spesialisasi (in legal term) seseorang terhadap suatu
benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum
sesuai dengan keinginannya atas benda tersebut, selama tidak ada
halangan syara’ atau selama orang lain tidak terhalangi untuk
melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginannya atas benda
tersebut. hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep
kepemilikan dalam perspektif Islam memasukkan muatan nilai moral
etika sebagai faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terkait
dengan hukum Allah swt, karena bersentuhan dengan area halal
haram.

Pemahaman ini bemuara pada pengakuan bahwa sang
pemilik hakiki dan absolut hanya Allah swt. Tuhan Semesta, dalam
firmanNya:





Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas
segala sesuatu.

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas,
yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan
inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (taklif) untuk menjadi
seorang khalifah (agen pembangunan/pengelola) yang beribadah
dimuka bumi ini.

Spirit Islam dalam mengapresiasikan kepemilikan
aset/property diintisarikan dalam dua sabda Nabi Muhammad saw.
berikut ini. Suatu ketika Nabi Muhammad saw. bertanya kepada para
sahabatnya: “Kepada siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya
lebih berharga daripada miliknya sendiri?” Mereka menjawab: “setiap
orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik
ahli warisnya.” Kemudia Nabi bersabda: “Hartamu adalah apa yang
kamu gunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu
gunakan”. Kemudian: Tidak ada sedikitpun di antara yang kami punyai



12

(yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikku kecuali yang
kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu
tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah,
yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” (Dituturkan oleh
Muslim dan Ahmad). Inilah moral yang paling mendasari seorang
manusia ekonomi Muslim dalam mengapresiasikan kepemilikannya.

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikkan harta
kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah
menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh
manusia. Di mana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan
harta benda milik Allah (at-tayyibat dan ar-rizq) hak pemanfaatan juga
berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum
atas kepemilikan tersebut, seperti diperjualbelikan diwariskan,
didistribusikan dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan
sesuai dengan hukum Allah.

Namun demikian, pemanfaatan untuk kepentingan umat dan
agama Islam harus lebih diutamakan, karena setiap milik individu
dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat
pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung.
Sebaliknya setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat
kepemilikan pribadi, kecuali hal yang demikian itu ditujukan untuk
menjalankan perintah Allah swt. hanya saja Islam tidak mengenal
mushadarah yaitu perampasan hak seorang dengan dalih untuk
kepentingan umum.

Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga
mengakui adanya kepemilikan umum (al milkiyyah al ammah/collection
property) dan kepemilikan negara (state property). Para ahli fikih
mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu
adalah:
1. Fasilitas/sarana umum yang menjadi kebutuhan umum,

masyarakat, seperti air, padang rumput, besi, timah, jalan-jalan
umum.

2. Barang tambang, seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan
logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain
sebagainya.

3. Sumber daya alam yang bentukan materinya sulit untuk dimiliki
individu, seperti laut, sungai, danau.

Pada ketiga hal tersebut, pemanfaatan akan sangat berkait
dengan hal Allah dan hak umum. Oleh sebab itu, otoritas negara dapat
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mengambil alih untuk pendistribusiannya secara adil. Tentunya dengan
memperhatikan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang
merusak seperti eksploitasi habis-habisan dan konsumsi besar-besaran
sumber daya alam, tanpa mencanangkan kembali sejumlah aktivitas
yang menjamin pelestarian dan pembaharuannya. Sumber-sumber
ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh
dimiliki oleh individu dan tidak boleh bebas diperjualbelikan atau
bahkan di monopoli oleh pihak tertentu, seperti minyak dan gas bumi,
tambang emas dan tembaga, hutan dan lain sebagainya.

Walaupun manusia sudah diberi mandat sebagai agen
pengelola, di mana manusia punya kebebasan untuk mengambil
keuntungan yang sebesar-besarnya, memahami bahwa Allah swt.
menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia dan makhluk
lainnya, maka dalam setiap aksi pemanfaatan hak milik, harus
memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dari hak milik tersebut,
yaitu Allah swt. dalam hubugan vertical transcedental dan manusia (orang
lain), hewan, tumbuhan dan sebagainya dalam hubungan horizontal.
Inilah substansinya mengapa bekerja dan berkativitas ekonomi
memakmurkan bumi termasuk bagian dalam beribadah.

Selanjutnya bagaimana penggambaran sistem etikonomik
dalam pemanfaatan hak milik kekayaan yang dapat diapresiasikan dari
konsep di atas, telah dijelaskan oleh Manan (1993), sebagai berikut:
Pertama, kepemilikan yang sah secara hukum, artinya segala bentuk
hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum
(halal). Kajian hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu:
1. Kepemilikan sempurna (al-milk at-tam): materi dan manfaat benda

dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait
berada di bawah penguasaannya. Status kepemilikan ini didapat
dengan Ihraz Almubahat (mengupayakan/mengusahakan hal-hal
yang dibolehkan), Uqud (akad transaksi), Khalafiyah (peninggalan
seperti warisan), Tawalud min mamluk (berkembangnya aset yang
dimiliki).

2. Kepemilikkan tidak sempurna (al milk an-naqis): hak menguasai
materi benda, sedangkan hak pemanfaatannya dikuasai oleh pihak
lain, begitu sebaliknya. Status kepemilikkan ini didapat dengan
I’arah (pinjam-meminjam), Ijarah (sewa-menyewa), Wakaf, Wasiat.

Pada dasarnya dalam mengupayakan kepemilikan materi,
hukum Islam menetapkan bahwa semua bentuk transaksi pada
dasarnya dibolehkan (permisibility of things), kecuali transaksi yang
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menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Sebagaimana yang dipahami oleh para fuqaha, unsur terpenting bagi
pelarangan sesuatu biasanya dapat dicirikan dengan impurity
(ketidakpastian) dan harmfulnes (berbahaya dan merusak). Pesan moral
inilah yang kemudian mengarahkan kepada muslim sebagai homo
economicus untuk menjauhi pencapaian materi dengan cara riba, curang
monopoli, penipuan, penindasan, spekulasi, dan lain sebagainya.

Memang biasanya yang halal mencukupi dan yang haram
berlimpah, inilah yang tersulit, mungkin karena memang salah satu
eksistensi hidupnya manusia di alam fana ini dibuktikan dengan
cobaan, yakinlah bahwa Allah swt, punya skenario lain untuk hal ini.
tidak dbenarkan mengakui hal haram sebagai hal yang halal, hal ini
berlindung kepada kemampuan intelektual dan kebebasannya dalam
berpikir mencari celah dan oportunis, untuk bisa lari dari beban
hukum. Selain itu, niat baik tidak secara otomatis mengubah pekerjaan
untuk hak milik yang haram menjadi halal.
Kedua, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan
ekonomi yang berkesinambungan, karena itu seorang muslim harus
terus mengupayakan produktivitas kekayaannya. Aset yang idle
(didiamkan) atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan aset secara
konsumtif, keduanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
mubadzir. Aisyah meriwayatkan bahwa barang siapa yang menggarap tanah
tidak bertuan, maka orang tersebut tidak berhak atas tanah tersebut, namun
demikian Nabi saw. meriwayatkan bahwa orang yang menguasai sebidang
tanah yang tidak bertuan, akan kehilangan haknya atas tanah tersebut, jika
orang tersebut tidak menggarapnya dalam jangka waktu tiga tahun”. Atau pada
kesempatan lain Nabi bersabda “investasikanlah harta agar tidak habis
dimakan zakat”.

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Khalifah Umar
tidak ragu-ragu dalam mengapresiasikan kebijaksanaan ini. salah satu
contohnya ketika beliau menarik sejumlah tanah milik Bilal bin Harits,
dengan alasan bahwa Bilal tidak memanfaatkan/mengelola tanah yang
merupakan tanah pemberian nabi tersebut. substansi dari sistem etika
ini memberikan arahan bahwa Islam tidak hanya menghendaki adanya
pertumbuhan pada kepemilikkan aset, namun menjamin pembagian
kekayaan yang berimbang. Ini adalah satu bentuk dorongan moral
Islam, agar manusia sebagai seorang khalifah diharapkan untuk terus
menjadi agen yang memakmurkan semua ciptaan (Manan: 1993).
Ketiga, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan
ekonomi fisabilillah (berfaedah di jalan Allah). Hal ini berarti cara
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pemanfaatan yang merupakan input produktivitas dan hasil
pemanfaatan yang merupakan output produktivitas harus berada di
jalur aturan syariah. Tolak ukur yang dapat dipakai adalah kemampuan
dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan stakeholder (seluruh
pihak yang terkait). Islam memberikan predikat terbaik (Khairunnas)
kepada siapa saja yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang
lain. Sedang mekanisme untuk pencapaian hal tersebut, sepenuhnya
diserahkan kepada manusia, sebagai pihak yang paling mengerti akan
urusan keduniaan dan untuk ini dapat disesuaikan dari zaman ke
zaman. Allah berfirman:












“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka
pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu
melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang
kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang
kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Keempat, pemanfaatan hak milik secara ekonomi dan nonekonomi
yang tidak merugikan pihak lain. Pihak lain di sini berarti semua
makhluk hidup semesta alam yang hidup berdampingan dengan
manusia. Penekanan pada pada pemanfaatan materi kekayaan dalam
Islam berarti penekanan pula pada konsep pendayagunaan yang tidak
menyinggung atau mengganggu kepentingan pihak lain. Kebebasan
dalam pemanfaatan bukan berarti berlebih-lebihan, seperti dalam
sabda Nabi saw: “janganlah menahan setiap kelebihan air, karena hal tersebut
dapat menghambat perumbuhan tanaman”, (Bukhari). Bahkan secara jelas
dan gamblang nabi bersabda: “tindakan yang merugikan tidak
diperbolehkan, baik yang menguntungkan si pelaku atau tidak”.

Dari sini dapat dipahami bahwa kepentingan prinadi atas
kepemilikkan materi bukanlah segala-galanya. Ini merupakan bentuk
penolakan kepada perilaku antisosial, penimbunan, konsentrasi
kekayaan pada satu pihak, aksi spekulasi untuk proft taking dan lain
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sebagainya. Ini jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa sistem
ekonomi Islam bukanlah manifesto sosialis maupun kapitalis.

Kelima, penggunaan dan pemanfaatan secara ekonomi dan non-
ekonomi yang berimbang dengan begitu dalam setiap penggunaan
barang ataupun apa saja yang jadi milik tidak diarahkan untuk
pemborosan dan tidak boleh pula terlalu kikir. Hal ini menjadi sangat
penting ketika dikaitkan dengan cara manusia dalam memanfaatkan
sumber daya alam bisa diseimbangkan secara baik demi kepentingan
hajat orang banyak. Nabi sendiri mensinyalir dalam salah satu
sabdanya, bahwasanya yang berkaitan dengan hasil kekayaan hutan
harus bisa dimanfaatkan secara kolektif. Kemudian Nabi pernah
bersabda pula bahwa Tuhan senang dengan HambaNya yang
menunjukkan tanda-tanda atas nikmat-nikmat yang diberikan
kepadanya dalam kehidupan (dalam pengertian pemilikan dan
pembelanjaannya).

Di lain pihak, adanya larangan untuk berperilaku kikir dalam
pemanfaatan materi dapat diarahkan dengan mengamini penerapan
pajak dan mengimani zakat. Hanya saja dalam dunia hegemoni
kapitalis saat ini, sulit kiranya seorang investor setelah dipotong pajak
harus pula dipotong zakat, padahal di lain pihak fix determined
(kepastian dalam tingkat pengembalian investasi/modal) tidak
dibenarkan dalam Islam karena berkaitan dengan riba.

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan
keseimbangan pendapatan di masyarakat. Seperti zakat dan sedekah
misalnya, instrumen ini diekedepankan untuk keseimbangan karena
mengingat tidak semua orang mampu terlihat dalam proses ekonomi
karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Tetapi harus diingat
tiga hal: profit perdagangan, pendapatan, dan gaji pekerja, dan aset
perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu dimatangkan
adalah aktivitas ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa
kesadarannya untuk membayar zakat.

Dari bahasan normatif di atas akses etikonomi untuk
pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan
matei/kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal sebagai
berikut:
- Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada satu benda, tidak

menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain.
- Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan

individu yang tidak bertanggungjawab terhadap hak miliknya.
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- Dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep
takaful/jaminan sosial (sesama muslim atau sesama manusia
secara umum).

- Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi (konsep usaha
dan niatan).

- Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah
konsekuensi hukum syariah (hudud).

- Konsep kongsi dalam hak yang melahirkan keuntungan materi
harus merujuk kepada sistem bagi hasil.

- Ada hak kepemilikkan orang lain dalam hak kepemilikkan harta.
Latihan
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan
Bahasan I dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang perkembaangan ekonomi!
2. Buat rumusan tentang Islam Konsep keadilan!
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BAB II
SISTEM EKONOMI

SATUAN BAHASAN 2 :

PENGETIAN PRINSIP, DAN TUJUAN SISTEM EKONOMI,
KEBIJAKAN EKONOMI, KONSEP DISTRUBUSI

a. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian prinsip

ekonomi Islam, bagaimana prinsip-prinsip dalam berekonomi.
Mengenai pengertian sistem ekonomi, sebagai organisasi sosial yang
terdapat di dalamnya (individu, kelompok, pemerintah swasta dan lain
sebagainya) yang bekerjasama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi
dalam mendapatkan kebahagiaan

b. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian sistem

ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi . Selanjutnya fahami dengan baik
intisari/ringkasan yang telah dibuat.

c. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip-

prinsip sistem ekonomi.
2. Mahasiswa dapat memahami kebijakan ekonomi
3. Mahasiswa dapat menejelaskan konsep distribusi



19

A. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi
1. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah sekumpulan prinsip dan teknik dalam
menyelesaikan permasalahan tentang ekonomi. Sistem ekonomi
menurut Kyoto Sheridan sebagai organisasi sosial yang terdapat di
dalamnya (individu, kelompok, pemerintah swasta dan lain sebagainya)
yang bekerjasama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam
mendapatkan kebahagiaan.1 Menurut John F. Due sistem ekonomi
merupakan kumpulan dari institusi ekonomi, karena sistem ekonomi
merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu
masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan bukan satu lembaga atau institusi secara khusus. Suatu
sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan bertindak masyarakat
yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di
masyarakat.2

Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk
membangun sistem ekonomi sesuai dengan nilai-nilai budaya atau
ideologi yang bersangkutan. Setiap masyarakat menghadapi
permasalahn ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu
mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut,3 ini
diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya,
satu negara berbeda dengan negara lain dalam mewujudkan
kebahagiaan.4

Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu
ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari
sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara
sembarangan. Sedangkan institusi (lembaga) dalam suatu sistem adalah
organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan
tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan
rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.5

1 Kyoto Sheridan, Emerging Economic System un Asia (N.S.W:Allen
& Unwin, 1998), h. 4.

2 Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Hutang Luar Negri dan Isu-Isu
Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 36.

3 Wakter S.JR. Buckingham, Theoretical Economic System a
Comparative Analysis, (New York: The Roland Press, 1958), h. 1.

4 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2007),
h. 241.

5 Edy Suandi Hamid, Modul Sistem Ekonomi, Universitas Terbuka,
(Dikti Depdiknas, 2007), h. 1.
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Pada sistem ekonomi secara khusus masalah distribusi  yang
harus dijawab ialah pertanyaan bagaimana menciptakan keadilan
distribusi di masyarakat.6 Pertanyaan ini merupakan pertanyaan
mengenai prinsip-prinsip distribsi pada suatu sistem ekonomi.

2. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi
Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang

secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan
landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi
sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain
agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.7

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang
menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur
utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat
yang berpaham liberalis. Begitu juga pada sistem ekonomi sosialis yang
menjadikan kolektivitas serta mengabaikn ke pemelikan individu
sebagai prinsip, dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham
sosialis-komunis.

Selain prinsip dalam sistem ekonomi, tujuan sistem ekonomi
juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem tersebut
memandang dunia.8 Jika pandangan dari suatu sistem ekonomi
menilai bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingn
manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka tujuan yang bentuk
hanyalah untuk mencapai kepuasan maksimum sebagaimana yang
terdapat pada ekonomi kapitalis.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi
Islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dari sumber-
sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma
yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya
melahirkan rasa tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam
menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga
diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan

6 M. Umer Chapra, The Future of Economic; an Islamic Perspektives,
(Jakarta: SEBI, 2001), h. 34.

7 Monzer Kahf, Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi
Sistem Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 5.

8 M. Umer Chapra, Islam adn Economic Developmant, (Islamabad:
IIIT, 1993), h. 3.
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yang ada,9 dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada
kemashlahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi ummat.

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara
sederhana kita bisa mengatakan sistem ekonomi Islam adalah suatu
sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.
Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu al-Qur’an, as-
Sunnah, ijmai dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan
bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan
telah dinyatakan Allah swt. sebagai ajaran yang sempurna.

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi
Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang
didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem
ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang
dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan
kedua sistem tersebut. sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik
dari kapitalisme dan sosialisme, namun terleoas dan sifat buruknya.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari
karakterisitik ekonomi Islam:
1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis

(memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik ) dan
sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan
keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam
teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam

3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan
studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi
konvensional.10

Sedangkan karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu
sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan
bersama mengatur teori ekonomi Islam, yaitu asas akidah, akhlak
diringkas sebagai berikut:
1. Hak Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas

harta
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral

9 M. Abdul Manan, Teoti dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 357.

10 Mustafa Edwin nation, dkk., Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 17-18.



22

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan
4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan

individu dengan kepentingan umum
5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam
6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian
7. Bimbingan konsumsi
8. Petunjuk investasi
9. Zakat
10. Larangan riba11

B. Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat
secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.12

Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentigan publik misalnya,
meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti
kebijakan transportasi, komunikasi pertahanan keamanan (militer),
serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Begitu juga
kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap
kesejahteraan warga negara melalui pengajian pelayanan sosial atau
bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan
sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak
kepada kesejahteraan masyarakat.13

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan
untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem
ekonomi. Tak terkecuali masalah distribusi yang merupakan salah satu
sasaran kebijakan ekonomi untuk menciptakan keadilan distribusi
sehingga tercipta keadilan sosial di masyarakat secara luas.14

Untuk menjawab pertanyaan pokok dari suatu sistem
ekonomi yang meliputi: apa yang akan diproduksi, bagaimana cara
memproduksinya, untuk siapa barang tersebut diproduksi dan

11 Mustafa Edwin nation, dkk., Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam, h.
18-29.

12 Edy Suandi Hamid, Modul Sistem Ekonomi, Universitas Terbuka, h.
2.3.

13Sritua Arief, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Cet.I,
(Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 23.

14 Syaedh Nawab Haedar Naqfi, Islam, Economic, and Society, (UK:
Kegaun Paul Intenasional, 1994), h. 89.



23

bagaimana cara mendistribusikannya. Sistem ekonomi harus
menentukan pilihan-pilihan kebijakan dalam mengatur ekonominya
sebagai berikut:

1. Motif untuk memproduksi barang; apakah untuk
keuntungan (profit) atau kepentingan umum (public
good)

2. Kepemilikan; kepemilikan pribadi, negara atau
kepemilikan umum.

3. Peran pemerintah dalam proses produksi dan distribusi;
minim atau secara penuh

4. Proses mengambil keputusan; demokratis atau diktator
5. Aktivitas ekonomi; bergantung pada pasar atau

terencana.15

Pilihan tersebut, senada dengan pengaturan ekonomi yang
mencakup empat hal:

1. Pengorganisasian putusan-putusan ekonomi penting
(sentralisasi atau desentralisasi).

2. Penyediaan informasi dan koordinasi bagi masyarakat
(pasar atau perencanaan terpusat).

3. Pemilihan faktor-faktor produksi (pribadi, koperasi atau
kolektif).

4. Sistem perangsang (moril atau materiel).16

Dari pilihan kebijakan ekonomi, yang berhubungan dengan
distribusi ialah peran pemerintah dalam proses distribusi. Pemerintah
selaku institusi yang mengatur perilaku dan tindakan anggota
masyarakat, bertugas memadukan, dan mengoordinasikan upaya-upaya
ekonomi seseorang, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk
menjawab beberapa pertanyaan produksi, konsumsi dan distribusi,
dalam mencapai tujuan bersama.17 Begitu juga dengan kebijakan
ekonomi yang merupakan bagian dari kebijakan publik, diarahkan
untuk memecahkan ketiga persoalan ekonomi tersebut dengan
melibatkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada seperti halnya
pemerintah, pasar (swasta), dan rakyat (masyarakat luas).18

15Ahmad, Ausaf dan Awan, Kasim Raza (ed), Lecturer On Islamic
Economics (Jeddah: IRTI IDB, tt), h. 132.

16 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2007),
h. 5.

17

18 Edy Suandi Hamid, Modul Sistem Ekonomi, Universitas Terbuka, h.
2.3.
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Kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan
berbagai aspek, dan pilihan dalam mengambil kebijakan tentu
merupakan pilihan yang sesuai dengan keyakinan serta ideologi dari
masyarakat atau bangsa. Hal ini dikarenakan pilihan dalam mengambil
kebijakan, akan secara langsung menunjukkan sistem ekonomi yang
digunakan suatu negara untuk mencapai tujuan ekonominya yang tak
lain ialah kesejahteraan.

Oleh sebab itu, ada beberapa faktor penting yang dijadikan
pertimbangan bagi negara dan masyarakat dalam menerima suatu
sistem ekonomi, sebagai berikut:

a. The Historical and Ideological background
b. The size and geographical location
c. The level of development
d. The degree of opennees
e. The political system.19

Beberapa faktor dalam menerima suatu sistem ekonomi di
atas, diharapkan akan menimbulkan kesadaran bahwa sistem ekonomi
merupakan bagian dari sisem sosial manusia. hal itu akan memberikan
landasan yang cukup jelas bahwa perkembangan sistem ekonomi yang
salah satunya ialah konsep distribusi, harus seiring dengan
perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sebagaimana pendapat
Mubyarto yang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang baik bagi
suatu masyarakat harus mampu menjadi aturan main yang dipatuhi
sistem tersebut harus disusun sendiri oleh masyarakat, berdasarkan
moral dan budaya masyarakat yang bersangkutan.20

Jika mengacu pada kesadaran bahwa sistem ekonomi
merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat, tentunya tidak
memerlukan waktu yang panjang untuk mengatasi masalah ekonomi
yang dihadapi. Namun realitas yang ada, dengan hilangnya
“kepercayaan diri” bahwa setiap bangsa di dunia khususnya Indonesia
merupakan bangsa yang besar dan mandiri, membuat bangsa ini
terhanyut oleh dua sistem utama yang belum tentu sesuai dengan
kepribadian bangsa.

Adopsi terhadap dua sistem mainstream tersebut jika tidak
dilakukan dengan hati-hati dan selektif, maka akan melahirkan
pertentangan-pertentangan dalam aplikasi sistem ekonomi itu sendiri,

19 Sultan Abu Ali, Islamic Ekonomic System
20 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2007),

h. 103.
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seperti pertentangan antara nilai, tujuan dan kebijakan yang
diaplikasikan di masyarakat. Di saat pertentangan ini terjadi maka akan
sulit untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan
sistem ekonomi pada umumnya. Oleh sebab itu, tawaran yang dapat
diajukan dalam hal ini ialah perlunya untuk melihat sistem sosial
masyarakat untuk melahirkan paradigma sistem baru yang bersumber
pada ideologi dan faktor-faktor lain yang mendukung berubahnya
sistem ekonomi, sehingga ada harapan terlahirnya sistem baru yang
lebih baik.21

C. Konsep Distribusi
Pembahasan mengenai konsep distribusi tidak dapat

dilepaskan dari teori neokeynesian yang sering dipraktikkan negara-
negara maju yang dianggap sukses dalam mempraktikkannya. Teori
distribusi sering dimaknai sebagai total pendapatan (income) yang
didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi.
Teori ini terfokus pada upaya agar berbagai faktor produksi (tanah,
buruh dan modal) mendapatkan balasan/harga yang sesuai.22

Lebih jauh, distribusi dalam teori ekonomi neokeynesian
beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas
dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh
faktor produksi secara umum, yang ditentukan oleh seberapa besar
partisipasi mereka dalam produksi. Seperti halnya upah bagi tenaga
kerja/buruh, bunga bagi pemilik modal dan sewa bagi tuan tanah, yang
memunculkan pendekatan distribusi fungsional dalam memecahkan
masalah kepentingan distribusi pendapatan yang terjadi di antara kelas
sosial di masyarakat.

Teori ini menitikberatkan pada tiga konsep distribusi
pendapatan yakni, distribusi fungsional, distribusi fungsional yang
diperluas serta distribusi personal, yang diintegrasikan pada proporsi
kepemilikan faktor produksi.

Selain memandang individu-individu sebagai faktor produksi,
teori distribusi fungsional menyelidiki pula persentase yang diterima
tenaga kerja secara keseluruhan dari pendapatan nasional. Dalam
kondisi normal, jika terjadi peningkatan pendapatan  sehingga terjadi

21 Bruno Dallago, Comparative Economic System: Facts and The
Questions (t.tp: t.p., t.th), h. 1.

22 Samuelson, Nordhaus, Economic (New York: MacGraw Hill, 2005),
231, 239.
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perubahan pendapatan fungsional, maka akan mendorong proses
spesialisasi ekonomi yang nantinya akan meningkatkan porsi
perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, akan
terjadi peningkatan porsi upah dan gaji para pekerja dalam struktur
ketenagakerjaan yang secara otomatis akan meningkatkan pula porsi
upah dan gaji para pekerja dalam struktur ketenagakerjaan yang secara
otomatis akan meningkatkan pula porsi upah dan gaji dalam
pendapatan nasional.23

23 Mohamad Ikhsan, Deregulasi Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi
Pendapatan, dalam Hadi Soesastro, Pemikiran, Jilid 5, h. 629-630.
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BAB III
PEREKONOMIAN TANPA BUNGA

SATUAN BAHASAN 3:

UPAYA-UPAYA MENGHAPUS BUNGA DAN SOLUSI
NYATA MENGHAPUS BUNGA

A. Gambaran singkat mengenai materi kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai upaya-upaya

menghapus bunga dan solusi nyata menghapus bunga.

B. Pedoman mempelajari materi
Baca dengan baik uraian mengenai upaya-upaya menghapus

riba dan solusi nyata menghapus bunga.

C. Tujuan pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian
2. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri mengenai pendapat

tentang teori bagi hasil

UPAYA-UPAYA MENGHAPUS BUNGA DAN SOLUSI
NYATA MENGHAPUS BUNGA

Salah satu ciri penting sistem ekonomi Islam adalah
dihapuskannya bunga dari aktivitas perekonomian. Penghapusan
bunga terutama pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan
maupun non-perbankan adalah salah satu tujuan utama para
pendukung ekonomi Islam. Mengapa bunga dihapuskan? Jawabannya
sederhana, karena bunga dianggap riba yang diharamkan.

Tetapi apakah hasil dari segala upaya negara-negara yang
menerapkan prinsip ekonomi Islam baik sebagian maupun
keseluruhan telah berhasil menghapuskan bunga dari perekonomian
tersebut? Rasanya tidak belebihan kalau dikatakan tidak. Keberhasilan
baru dalam membuat perubahan kosmetik saja. Satu-satunya
keberhasilan yang dicapai sejauh ini barulah sekadar mengubah nama
bunga menjadi laba, dividen, mark-up, biaya pelayanan, komisi, fee
atau penggunaan istilah-istilah Islami misalnya mudharabah,
musyarakah, profit and loss sharing dan sebagainya.
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Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang
diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan
karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga.
Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan
ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya
tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan
menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan,
terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling
nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara
maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga
rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi
untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang
yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya
kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat
dunia.

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil.
Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan
orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya 25% lebih
tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa
menjamin bahwa usaha yang disajikan oleh orang itu nantinya
mendapatkan keuntungan lebih dari 25%? Semua orang, apalagi yang
beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang
terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua
kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang
sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Menghilangkan riba menggunakan prinsip demand-supply,
untuk menghilangkan peredaran suatu produk di pasar dapat
dihilangkan dengan cara menghilangkan demand-nya, harapannya
supply terhadap barang tersebut terhenti. sebagai sebuah produk pasar
sepatutnya tidak dengan cara menciptakan produk subtitusi sebagai
tandingan (competitor product), karena hakikatnya tak ada subtitusi
produk kemaksiatan dalam pasar kebaikan. Meskipun begitu
pendekatan inilah yang saat ini banyak ditempuh. Konsekuensinya
adalah, banyak energi yang harus dikeluarkan untuk menciptakan
produk tandingan, atau bahkan sedikit tak terkendali karena produk
yang tercipta sekedar menduplikasi riba.

Sementara itu, jika strategi menghapus riba melalui
mekanisme demand-supply yang diambil, diperlukan upaya-upaya keras
dalam mengedukasi pasar agar demand-nya terpengaruhi. Dakwah dan
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tarbiyah menjadi kunci dalam pemenangan pasar dan pencapaian misi
itu. Edukasi secara tepat menggunakan materi pengajaran (dakwah dan
tarbiyah) yang benar menjadi penting dalam perjuangan memerangi
riba. Prosesi upayanya harus mengikuti kaidah dakwah dan tarbiyah
yang memang telah terbukti nyata dalam pembangunan peradaban
Islam. Beberapa kaidah itu adalah; (i) bertahap (marhalah); (ii)
menyeluruh dan dalam (syaamil mutakammil); dan (iii)
berkesinambungan (istimroriyah). Mematikan demand harus dimulai
dengan mematikan preferensi dan motivasi, sehingga kemusnahannya
(demand) menjadi abadi (kuat). Itu mengapa edukasi melalui dakwah
dan tarbiyah harus dilakukan bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan.

Di samping itu, perlu dipahami bahwa mematikan demand
melalui preferensi dan motivasinya, bermakna menghidupkan
preferensi dan motivasi baru. Apa itu? Islam! Memberikan
pengetahuan hakikat Islam, hakikat Tuhan, fungsi Nabi, posisi Kitab
atau kepastian Akhirat, sejatinya menghidupkan preferensi dan
motivasi ekonomi yang berbeda, yaitu Ekonomi Islam.

Bila kita mau memperhatikan satu firman saja dalam surat Al-
Baqarah ayat 275 seperti dibawah ini, tentu orang yang menawarkan
perbuatan Riba akan merasa takut akan kerasnya siksaan dari Allah:
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syeitan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh
dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka , mereka kekal didalamnya.”
(Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 275). Dari Ali
Bin Abi Thalib Radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan: Rasulullah
shallaahu’alaihu wa sallam melaknat 10 orang (diantaranya): pemakan
riba, pemberi makan riba, dua saksi transaksi riba, dan orang mencatat
transaksinya“ (HR.Ahmad 635).

Prinsip dasar ekonomi Islam diantaranya: Pertama, perubahan
sosial-ekonomi yang dibawa ke dalam negeri-negeri Islam oleh
dominasi politik barat dan Revolusi Industri telah memperlemah nilai
religius dan moral masyarakat. Para pemimpin, yang sebenarnya
memiliki masalah dengan legitimasi mereka sendiri telah gagal
menjadikan diri mereka sebagai teladan bagi masyarakatnya.
Penanaman nilai-nilai Islam seperti kejujuran, berkata benar, sikap
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pertengahan dalam konsumsi, kesederhanaan dan sebagainya hanya lip
service.

Kedua, para ilmuan dan ahli ekonomi Islam sejauh ini telah
gagal memberi pengganti bunga yang praktis, sederhana dan aman.
Tidak bisa diragukan lagi bahwa bunga, yang dengan jelas dinyatakan
dilarang oleh Islam, Kristen dan Yahudi, dan banyak justifikasi moral
dan sosial-ekonomi bagi pelarangannya itu, mengandung mekanisme
sedehana dan praktis untuk mengatur hubungan antara pemberi utang
dan pengutang. Di satu pihak, bunga menjamin keamanan modal dan
laba pemberi utang. Di pihak lain, bunga membebaskan pengutang
dari kekhawatiran.

Pengganti bunga yang ditawarkan oleh ekonom-ekonom
Islam sering kali bersifat samar, rumit dan tidak praktis. Profit and loss
sharing yang dijadikan pengganti bunga dirasa sulit oleh pemberi utang
dan pengutang yang tidak bisa bekerja sama karena mereka saling
mencurigai motif masing-masing sebagai akibat dari rendahnya standar
moral dan etika bisnis di dalam masyarakat.

Menurut Chaudhry, mudharabah dan musyarakah tidak disebut
sama sekali dalam Al-Quran dan Hadis. Keduanya sebenarnya bentuk
organisai bisnis yang aturan mainnya dibuat oleh para ahli fikih
(fukaha) Islam di zaman pertengahan. Bahkan para fukaha Islam klasik
tidak menyatakan mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti
pinjaman berbunga. Para ahli ekonomi Islam saat ini berkhayal bahwa
mudharabah dan musyarakah adalah pengganti yang islami bagi pinjaman
berbunga. Namun, para ahli ekonomi Islam belum mampu
memodifikasi konsep mudharabah dan musyarakah, misalnya yang sesuai
stuasi saat ini dengan perekonomian modern yang kompleks.

Ketiga, para ahli ekonomi Islam yang merekomendasikan
sistem mudharabah dan profit and loss sharing untuk pemberi utang
sebagai pengganti bunga tidak melakukan apa-apa untuk melindungi
kepentingan pemberi utang, misalnya dalam sistem perbankan
modern. Bukan rahasia lagi, banyak bisnis yang tidak memberi return
jujur kepada para pemegang saham mereka. Jika bank-bank memberi
pembiayaan dengan cara mudharabah atau musyarakah, yang dalam
praktiknya sama dengan penyertaan modal dalam perusahaan-
perusahaan joint stock, itu sama artinya menyerobot tabungan para
deposan.

Keempat, para pendukung ekonomi Islam belum memberikan
solusi memuaskan terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah, yakni
bagaimana pemerintah bisa memperoleh utang dari sumber internal
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maupun eksternal tanpa bunga. Apakah mungkin menerima dana asing
misalnya dari International Monetary Fund (IMF) atau Bank Dunia
sebagai agen pemberi utang dana internasional kepada negara-negara
Islam termasuk Indonesia, tanpa bunga? Bagaimana kesepakatan
dagang internasional dilakukan tanpa bunga? Harus diakui bahwa
negera-negara Islam saat ini masih memiliki ketergantungan pada
negara-negara maju yang mesin penggerak ekonominya menggunakan
sistem bunga. Dapatkah negara-negara Islam berkembang dan
terkebelakang menghapuskan bunga? Inilah pertanyaan-pertanyaan
yang hanya sedikit mendapatkan perhatian dari ekonom-ekonom Islam
dewasa ini.

Sebab terakhir kegagalan menghapuskan bunga adalah bahwa
kita berusaha mewujudkan yang tidak mungkin. Bukan bunga yang
tidak bisa dihilangkan dari perekonomian, tetapi bunga tidak bisa
dihilangkan dari perekonomian kapitalistis yang saat ini masih
memimpin perekonomian dunia. Bunga adalah tulang punggung
sistem tersebut. Bunga seperti sebuah pilar yang menyangga bangunan
besar sistem kapitalisme. Jika ingin menghapus bunga, harus punya
kemauan dan keberanian kuat membuat sistem kapitalisme senjakala.

Harus diakui, kemajuan ekonomi Islam masih tertinggal oleh
ekonomi konvensional (terutama ekonomi kapitalisme). Oleh karena
itu, agar ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam bisa berkembang
pesat, para pemikir Muslim perlu memiliki landasan filosofis pemikiran
dan praktik ekonomi Islam yang kuat dan mantap: sebuah jalan keluar
atas kekosongan filosofis yang dewasa ini "mengancam" ekonomi
Islam baik di kalangan umat Islam sendiri maupun kritik-kritik pemikir
ekonomi barat.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan para pemikir
Muslim yang bergelut dalam bidang ekonomi Islam. Pertama, mereka
harus mengidentifikasi ajaran-ajaran atau pandangan mendasar
(penting) Islam yang berkenaan dengan ekonomi. Untuk menjalankan
tugas ini, mereka harus melihat tradisi keilmuan Islam pada umumnya
dan yang berkenaan dengan kehidupan manusia pada khususnya, serta
mengkaji secara mendalam petunjuk-petunjuk wahyu dan bagaimana
petunjuk/wahyu tersebut muncul melalui sejarah Islam.

Kedua, pemikir Muslim atau umat Islam harus memahami
dasar pemikiran ilmu ekonomi modern dan mengidentifikasi asumsi-
asumsi utama yang membentuk ilmu tersebut. Setelah menyelesaikan
tugas ini, pemikir Muslim harus mengidentifikasi ajaran-ajaran yang
sesuai dengan pandangan Islam dan memisahkannya dari asumsi
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teoritis yang "diislamisasi" sebelum ilmu ekonomi Islam mampu
dijelaskan dan diterapkan.

Hal penting yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa
ekonomi Islam sebagai bangunan ilmu pengetahuan komprehensif
sebenarnya bukanlah ilmu yang "memberontak" ilmu ekonomi
modern dan bukan pula menggugat sistem pasar, tetapi lebih sebagai
upaya pemaknaan kembali yang memungkinkan adanya pengujian
gagasan-gagasan utama ekonomi barat. Apakah gagasan ekonomi barat
sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Penghapusan sistem bunga dari
perekonomian Islam yang kemudian diganti dengan sistem profit and
loss sharing dengan segala bentuknya adalah langkah korektif atas
sistem-sistem ekonomi saat ini yang tentunya perlu dilakukan secara
bertahap dan serius.

Aspek Pelarangan Riba
Hal paling mendasar dari pengembangan sistem lembaga

keuangan syariah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan
transaksi syariah. dalam hal ini isntrumen bunga yang dikembangkan
dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter
dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang
sama sekali dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini bukan saja karena
secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam al-Quran, tetapi
sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek
kedzaliman berupa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak
lainnya. Secara normatif pelarangan riba dapat dijumpai dalam ayat-
ayat al Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah. Di dalam al-Qur’an  para
mufassir mengatakan bahwa proses keharaman riba di isyaratkan Allah
secara bertahap:

Pertama, Allah menunjukkan bahwa riba berifat negatif.
Pertanyaan ini disampaikan Allah dalam surat Al-Rum: 39:











“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada
harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
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Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya)”.

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba.
Menurut para mufassir, ayat ini termasuk ayat makiyah. Akan tetapi,
para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang
riba diharamkan.

Kedua, Allah memberi isyarat tentang keharaman riba melalui
keaman praktik riba dikalangan masyarakat yahudi. Hal ini
disampaikanNya dalam surah Al Nisa: 161 yang berbunyi:











“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih”.

Ketiga, Allah mengahramkan salah satu bantuk riba, yaitu yang
bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini
disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran: 130;










“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan”.

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat
ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba tetapi merupakan
sifat/karakteristik membungakan uang saat itu. Dalam hal ini. ath



34

Thabari,1 menjelaskan adh’afan mudha’afah dalat terjadi juga atas
permintaan perpanjangan waktu saat uang jatuh tempo dan salah satu
pihak yang  berutang akan memebri kelebihan ataupun pemberi
piutang itu sendiri minta kelebihan piutangnya. Dengan dmikianm
bunga dalam jumlah besar, berlipat ganda atau kecil sekali pun tetap
merupakan riba.

Keempat, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala
bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firmanNya dalam surat al-
Baqarah: 275, 276, 278. Dalam ayat 275 Allah menyatakan bahwa jual
beli sangat berbeda dengan riba, dalam ayat 276 Allah menyatakan
memusnahkan riba:



























“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

1 Abi Jakfar bin Jarir at-Thabari, Tafsir al Thabary, Juz IV (Mesir:
Maktabah al Bab al Halabi wa Auladuhu, 1954), h. 90.
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(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan
Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu
berbuat dosa.”

Dan terakhir dalam surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:







“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Pada tahap terakhir ini Allah memerintah untuk
meninggalkan segara bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba
secara total ini, menurut para pakar fikih, terjadi pada akhir abad ke
delapan atau awal abad ke-9 Hijriah.

Alasan keharaman riba juga dijelaskan dalam sunnah
Rasulullah saw. Di antaranya adalah sabda Rasulullah saw. dariAbu
Hurairah yang menjelaskan bahwa Allah melaknat orang yang
memakan dan memberi makan dengan cara riba, menuliskan dan
menyaksikan pencatatan riba. Berikut bunyi lengkap hadisnya
menyaksikan pencatatan riba. Berikut bunyi lengkap hadisnya:

“Rasulullah SAW. Melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan dengan
hasil riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba” (HR.
Ahmad).

Dengan demikian secara jelas Allah telah memberikan
penjelasan dalam al-Qur’an maupun Sunnah tentang pelarangan riba
pada segala bentuk transaksi bisnis. Selain adanya unsur penambahan
riba juga menimbulkan adanya kezaliman pada salah satu pihak.
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BAB IV
KONSEP DAN PRAKTIK DISTRIBUSI

SATUAN BAHASAN 4 :

KONSEP DISTRIBUSI ISLAM, PRINSIP DISTRIBUSI
DALAM ISLAM, PERAN PEMERINTAH DALAM PROSES
DISTRIBUSI, PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES
DISTRIBUSI,  DAN INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM
EKONOMI ISLAM.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian konsep

distribusi Islam dan mengetahui distribusi dalam Islam. Dengan
mengaitkan peran pemerintah dalam proses distribusi tersebut. apakah
dalam proses zakat, wakaf, infaq, sedekah dan waris.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian konsep dan

prinsip distribusi dalam Islam, peran pemerintah dan masyarakat
dalam proses distribusi, dan instrumen distribusi dalam ekonomi
Islam. Kemuadian buatlah intisari/ ringkasan tiap bahasan tersebut.
Fahami dengan baik intisari/ ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep distribusi dalam Islam

dan menjawab problematika praktik
2. Mahasiswa dapat mengetahui institusi distribusi apa saja dalam

konteks Islam
3. Mahasiswa dapat mengetahui instrumen apa saja yang

terkandung distribusi dalam Islam

KONSEP DISTRIBUSI ISLAM, PRINSIP DISTRIBUSI
DALAM ISLAM, PERAN PEMERINTAH DALAM PROSES
DISTRIBUSI, PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES
DISTRIBUSI,  DAN INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM
EKONOMI ISLAM.
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A. Konsep Distribusi Islam dalam Menjawab Problematika
Praktik

1. Prinsip Distribusi dalam Islam
Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam

ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. al-hasyr (59): 7 yang artinya “
agar harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya di kalangan
kamu”. Prinsip tersebut yakni :

a. Larangan riba dan gharar
Kata riba dalam al-quran digunakan dengan bermacam-

macam arti, seperti: tumbuh, tambah, meyuburkan, mengembangkan
serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah,
baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut etimologi, kata ar-riba bermakna zada wa namah yang
berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba
didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak
terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang
sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan
tersebut.

Pelanggaran riba merupakan permasalahan penting dalam
ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang di
dalam al-Qur’an( riba an-nasi’ah) sebagaimana yang terdapat pada Q.S
Ar-Rum (30): 39, An-Nisa (4): 161, Ali Imran (3) :130, Al-Baqarah (2):
275 – 279, dan Sunnah ( riba al-fadl). Secara umum, Islam
mendefinisikan 2 praktik riba yakni; riba al-qarud atau seringkali disebut
riba An-nasiah. Praktik riba An-nasiah yang berhubugan dengan
imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul di saat
seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari
jumlah yang dipinjamkan.

Jenis riba kedua adalah riba al-fadl, yaitu riba yang muncul
pada akad jual beli, atau disebut juga riba al – buyu. Riba jenis  ini
terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang tidak
seimbang kulitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba al-buyu,
kuantitas maupun kualitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai
dan dilakukan secara bersama-sama karena Islam tidak menghendaki
ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Pembahasan tentang
pelanggaran riba saat ini telah melingkupi berbagai aspek transaksi
dalam ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi : transaksi pribadi
dan transaksi domestik, pembiayaaan pemerintah dan transaksi luar
negeri.
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Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi,
maka riba dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam
distribusi, yakni pertama , berhubungan dengan distribusi pebndapatan
antara bankir danamasyarakat secara umum, serta nasabah secara
khusus dalam kaitannya dengan bynga bank. Termasuk di dalamnya
investor dan penabung. Hal ini membuktikan islam tidak mengnginkan
terjadinya exploitasi dalam bebagai bentuk hubungan finansial yang
tidak adil dan seimbang.

Ketika pemilik modal (bank, pemilik modal, dan lain-lain)
dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya di antaranya
mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang
lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan dapat
terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung
dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk
mencukupi kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki
kemampuan finansial  untuk mencukupinya. Eksploitasi dapat dengan
mudah terjadi tanpa mepertimbangkan aspek moral, dan keadilan, atau
bahkan kompensasi apa pun atas apa yang diminta pemilik modal pada
pihak membutuhkan, sehingga akan berdampak pada tidak terciptanya
hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Masalah kedua yang akan timbul, yakni berhubungan dengan
distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Para
pekerja dan pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun
memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan
mendapatkan bagian secara pasti dan tepat, dari bekerjanya para
pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari
keuntungan (produksi). Pemilik modal tidak secara jelas mengetahui
seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan harus di
tanggung secara riil. Di lihat dari pengertian lain, pemilik modal yang
tidak berpartispasi dalam proses produksi dapat dikategorikan sebagai
pengangguran terselubung karena dia tidak memperoleh pendapatan
karena ia bekerja, namun memperoleh pendapatan orang lain dan
modal/ harta yang bekerja.

Begitupun larangan gharar dalam Islam, yang sering di artikan
sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang orang
transaksi dalam satu barang yang kulitasnya tidak diketahui karena
kedua belah pihak tidak tahu pasti, apa yang mereka transaksikan.
Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui
kemungkinan kejadian sesuai sesuatu sehingga bersifat perjudian
(spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, dalam
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gharar berlaku zero sum game, yakni jika salah satu pihak mendapat
keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata
lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan
pihak lain.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling
menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang
lain sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung
gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, gharar secara
langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan
menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hak ini dikarenakan
salah satu pihak transaksi mengandung gharar tidak mengetahui
informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan
berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.

b. Keadilan dalam distribusi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan

kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat
sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.
Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “adala” ,
yang dalam al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah
ataupun dalam bentuk berita. Kata ‘adl di dalam al-Quran memiliki
aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman
tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan). Menurut M.
Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak empat
makna keadilan, yakni: Pertama , ‘adl dalam arti “sama”, pengertian ini
yang paling banyak terdapat di dalam al-Quran, antara lain pada Q.S
an-Nisa (4): 3, 58, dan 129; Q.S asy- Syura (42): 5; Q.S al-Maidah (5):
8; Q.S an-Nahl (16): 76, 90; Q.S al-Hujurat (49): 9. Kata ‘adl dengan
arti “ sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah
persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S an-Nisa (4): 58, ditegaskan, wa
iza hakantum baina an-nasi an tahlkumu bi l ‘adl yang artinya “ apabila
(kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil”.

Kata ‘adl di dalam ayat ini diartikan “sama” yang mencakup
sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.
Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh
karena mereka sama-sama manusia. berdasarkan hal itu, keadilan
adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan
sifat ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.
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Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang”. Pengertian ini
ditemukan dalam Q.S al-Maidah (5): 95dan Q.S al-In-fithar (82): 7.
Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, alladzi
khalaqaka fa-‘adalaka, yang artinya : Allah yang telah menciptakan
kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuhmu seimbang).

Keseimbangan `ditemukan pada suatu kelompok yang di
dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu,
selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga
jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari
kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi
keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan di dalam
pengertian “keseimbangan”, manimbulkan keyakinan bahwa Allah
Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta
mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu
guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada
pengetian, “Keadaan Ilahi”.

Ketiga kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak
individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”.
Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu
pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang
terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah “kedzaliman”, yakni
pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di
dalam QS. al-An’am (6): 152, wa iz a qultum  fa’dilu walau kana za qurba,
yang artinya: “dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku
adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Pengertian ‘adl seperti ini
melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata ‘adl ayang diartikan dengan “yang dinisbahkan
kepada Allah”. Adl di sini berarti “memelihara kewajaran atas
berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan
perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan
kebaikanNya. Allah memiliki hal atas semua yang ada, sedangkan
semua yang tidak ada tidak memiliki sesuatu di sisiNya. QS. al Imran
(3): 18, menunjukkan Allah swt sebagai Qa iman bi al-qist yang artinya
“yang menegakkan keadilan”.

Kata ‘adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan
yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan
hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syariah
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yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan
mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.1

Dari berbagai pengertian adil dan keadilan serta
implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam
distribusi, merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah
satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga
menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari
dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai
suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan
norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadaan sosial
yang benar adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang
ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang
tinggi dalam sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama
dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin
setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha
produksinya. Disamping itu, yang tak kalah pentingnya ialah
memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya
hasil-hasil yang adil.2

Afzalurrahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki
distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia
dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang
perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang
boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha
mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga membenarkan
perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan berusaha
mempertahankannya batas-batas yang wajar.3

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi
membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya
kesempatan yang sama pada setiap orang, untuk berusaha mencapai
apa yang diinginkan dengan kemampuannya, namun tidak menuntut
kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan
kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya
dalam batas-batas yang wajar.

1 Muhammad muslehuddin, filsafat hukum Islam dan Pemikiran
Orientalis: Studi perbandingan sistem hukum islam, (Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana, 1991), h. 77.

2 Syed Nawab Haedar Naqvi, Islam, Economics and Society, (UK:
Kegan Paul International Ltd, 1994), h. 26

3 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jil. 1, (Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1995), h. 83.
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Upaya tersebut dilakukan dengan tidak mengandalkan
mekanisme pasar dalam proses distribusi pendapatan dan
kesejahteraan di masyarakat. Namun dilakukan dengan
mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah,
seperti adanya manajemen zakat yang merupakan salah satu sarana
mewujudkan keadilan distribusi.4

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan,
yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada masyarakat, tetapi selalu
beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya
pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan
kontribusi pada kualitas yang lebih baik.5
Muhammad Shyarif Chaudhry, mengemukakan bahwa distibusi
ekonomi penting dilakukan untuk terciptanya kesejahteraan di
masyarakat, sehingga bagian dari komitmen persaudaraan dan ummat.
Oleh karena itu untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang
dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah
ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam
Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta

benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara
halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha
memperjuangkan kesejahteraan dirinya  dan memakmurkan bumi,
sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak
membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa
batas kehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup
kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat
pada harta tersebut (QS. Az Zariat (51): 19.

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki
terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan
horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah
masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta
merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan
harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya

4 Muhammad Ali Jahri & Muhammad Anas Zarqah, Redistributive in
Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective” dalam Munawar Iqbal
(ed)., Advances in Islamic Economic and Finance, (Jedah: IRTI IDB, 2007), h.
44.

5 Syed Nawab Haedar Naqvi, Islam, Economics and Society, h. 35.
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sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas
harta benda tersebut.6

Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara
langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berfikir
menciptakan kesejahteraan individual, namun juga bertanggungjawab
pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Hal ini sejalan
dengan tugas seorang khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk
menciptakan kesejahteraan bagi semua.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individual diperkuat
dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman
yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokkan dan pemaksaan
kepemilikan yang tidak dibenarkan.7

Dalam kegiatan ini kita akan menggunakan sejumlah istilah
teknis. Karena itu, perlu kiranya untuk mendefinisikan istilah-istilah
tersebut sejak awal.

1. Prinsip beragam bentuk kepemilikan.
Ini adalah suatu prinsip kepemilikan dalam Islam. Prinsip ini
meyakini tiga bentuk kepemlikan; kepemilikan pribadi,
kepemilikan negara dan kepemilikan publik.

2. Kepemilikan negara
Hak penguasa atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara
Islam, yakni Nabi saw atau imam. Misalnya penguasaan atas
tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum

3. Kepemilikan publik
Hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat
keseluruhan.
a. Kepemilikan umat. Salah satu jenis pemelikan publik; hak

penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam.
Misalnya, penguasaan atas properti yang didapat dari perang
suci (jihad).

b. Kepemilikan masyarakat. Ini juga salah satu jenis kepemilikan
publik. Menggunakan istilah ini berkenaan dengan setiap
properti yang terlarang bagi seorang individu untuk
menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik
pribadi, sementara seluruh masyarakat (tidak terbatas pada
kaum muslim, namun juga mencakup non-Muslim yang hidup
dibawah naungan negara Islam) diizinkan untuk mengambil

6 QS. Al Hadid (57): 7, dan An Nahl (16): 71 dan An Nur (24): 33.
7 QS. al Hadid (5): 38.



44

manfaat serta memperoleh keuantungan darinya. Setiap
properti yang memiliki sifat ini akan kita istilahkan sebagai
properti di bawah kepemilikkan bersama masyarakat. Istilah
kepemilikan bersama masyarakat digunakan dalam buku ini
untuk mengindikasikan aspek negatif, yakni larangan terhadap
seoran individu atau pihak tertentu untuk menguasai suatu
properti secara ekslusif, juga untuk mengindikasikan aspek
positif, yakni izin bagi keseluruhan masyarakat untuk
mengambil manfaat dari properti tertentu, seperti laut dan
sungai (aliran air) alam.

4. Kepemilikan bersama. Istilah ini digunakan untuk merujuk jenis
kepemilikan yang mencakup kepemilikan negara serta kedua jenis
kepemilikan publik (kepemilikan umat dan kepemilikan
masyarakat), yang mana berlawanan dengan kepemilikan pribadi.

5. Kepemilikan pribadi. Kita akan menggunakan istilah ini untuk
merujuk jenis kepemilikan di mana seorang individu atau pihak
tertentu berhak menguasai suatu properti secara ekslusif dan
berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat
dalam bentuk apa pun dari properti tersebut keucali bila ada
kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh
properti yang berada di bawah kepemilikan pribadi adalah kaya
dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air
yang diambil seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri.

6. Hak pribadi. Derajat penguasaan individu atas suatu properti. Hak
pribadi berebeda dari kepemilikan pribadi. Hak pribadi adalah
penguasaan dalam pengertian analitis sekaligus hukum.
Kepemilikan pribadi adalah penguasaan analitis sekaligus hukum.
Kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu
properti. Sementara hak pribadi adalah penguasaan yang
merupakan hasil dan turunan dari penguasaan lain akibat
kesinambungannya. Pada sisi hukum, kepemilikan pribadi
memberi hak kepada si pemilik properti untuk mencegah individu
atau pihak lain dari mengambil manfaat atas propertinya tersebut,
sementara di sisi lain dapat mengambil manfaat dari properti
tersebut dalam bentuk dan dengan cara yang diatur oleh syariah.

7. Kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Ini adalah aturan
hukum yang memperbolehkan seorang individu untuk mengambil
manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara
eksklusif sebagai milik pribadi. Jenis properti yang dimaksud di
sini adalah seperti burung-burung di udara dan ikan di laut.
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d. Larangan menumpuk harta
Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak

membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas
yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta
berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas
pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang
mementingkan kepentingan pribadi. 8 Di samping itu, penumpukan
harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan
menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak
tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah
dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut
demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. 9 kebijakan
untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk
menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya
landasan keadilan distribusi di masyarakat.

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; pertama adalah
distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan kedua adalah distribusi
kekayaan produksi. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi
adalah: tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang
dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang
mana semua ini berperan dalam produksi pertanian dan produksi
industri atau dalam keduanya.

Islam membahas 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.

2. Kebijakan Distribusi dalam Islam
Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang

terlahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan
solusi  terhadap berbagai permasalahan yang ada, 10. Dengan
kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan
menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan
distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai
keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang

8 Afzalur Rahman, Doktrin, hlm. 106
9 QS. At-Taubah (9):103
10 M. Abdul Manna, teori, hlm. 357
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dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu
kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam QS. al Hasyr (59): 7, yang
artinya:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan
kaya di kalangan kamu”.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk
menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik
dan kekuasaan sekelompok manusia. akan tetapi harta benda harus
beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota
masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang
monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki
fungsi sosial.11

Berdasarkan ayat diatas, ekonomi Islam tidak membenarkan
penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu. Bahkan
menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada
konsep distribusinya. Tidak membenarkan pengelolaan kekayaan
hanya pada golongan atau sekelompok orang tertentu namun tersebar
ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua
individu diletakkan pada tingkat yang sama.12

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan
dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di
masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga
pemerintah dituntut utnuk tidak berpihak pada satu kelompok atau
golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil.
Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem (ekonomi,
hukum dan sosial) yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di
masyarakat.

Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan
peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta
kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk
mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan
pembersihan harta atas hak orang lain. Islam juga menganjurkan bagi
setiap orang yang memiliki kekayaan untuk mewakafkan hartanya,
berinfak dan bersedekah sebagai amal sosial (sunnah) bagi kepentingan
masyarakat luas.

11 M. Quraish shihab, Tafsir al Misbah, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati,
2002), hlm 112-113

12 Afzalur Rahman, Doktrin, jilid I, hlm.12
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Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana
untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam meghendaki kesamaan
pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta
kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warrna kulit.
Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan
kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh
harta meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda. Dari perolehan
harta yang berbeda-beda tersebut, bagi mereka yang lebih beruntung
dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi
saudara-saudaranya yang kurang beruntung, sehingga redistribusi
kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan
pendapatan di masyarakat.

B. Institusi Distribusi dalam Islam
1. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam
rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh
proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-
haram. Mulai dari produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi
(pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan
aspek hukum tersebut kemudia menjadi muara bagaimana seorang
muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak
bisa menolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang
haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga
muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan
sangat terkait dengan terminologi shadaqah. Pengertian shadaqah di sini
bukan berarti sedekah dalam kontek terminologi, al-Quran dapat
dipahami dalam dua aspek, yaitu: pertama, shadaqah qajiba yang berarti
bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan
instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori
ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti
warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan
muslim lainnya,  seperti jiwar dan musaadah. Kedua: shadaqah nafilah
(sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang
berkaitan dengan instrumen distibusi pendapatan berbasis amal
karitatif, seperti sedekah.13

13 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 136.
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Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah
tangga juga berkaitan dengan terminologi had/hudud (hukuman) atau
pertolongan dalam perbuatan dosa. Hukuman terjadi, bilamana
seorang muslim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan
syariah, kemudian sebagai konsekuensi hukumnya ia diharuskan
membayar denda kafarati dan dam (diyat). Kafarat dan dam ini
merupakan salah satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi-
redistribusi pendapatan. Dalam konsep ini nampak jelas, ajaran Islam
memberikan sinyalemen instigtif bahwa dengan memberi dan
menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong
dirinya sendiri.

Dari paragraf di atas, yang menjadi penekanan dalam konsep
distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah dan Rasul-Nya serta
orang/muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga
diharapkan sebagai bentuk dari takaful ijtima’i (jaminan sosial) seorang
muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin
terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan dan keadilan sosial.
Untuk kejelasan mengenai aspek ekonomi terminologi shadaqah dan
hudud dalam konteks distribusi pendapatan rumah tangga, berikut
penjelasannnya satu persatu.
Pertama: Instrumen shadaqah wajibah (wajib dan khusus dikenakan
bagi orang Muslim) adalah: Nafaqah, kewajiban tanpa syarat dengan
menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-
anak dan istri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan
kebutuhan pada keluarga miskin jika orang tersebut mampu
melakukan hal tersebut. dengan demikian, pada kondisi perekonomian
bagaimanapun, mendistribusikan kekayaan pada orang yang menjadi
tanggung jawab rumah tangga (anak dan istri) adalah wajib, sedang
untuk mendistribusikan pendapatannya kepada orang lain,
membutuhkan kondisi perekonomian tertentu, yaitu harus memenuhi
terlebih dahulu kewajiban rumah tangganya. Zakat, instrumen zakat
adalah kewajiban seorang muslim untuk mnyisihkan sebagian harta
milikya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (8 asnaf).
Konsep Islam mempunyai kejelasan mekanisme untuk penerapan ini.
ada dua macam instrumen dalam bentuk zakat, yaitu zakat mal dan
zakat fitrah. Untuk zakat mal adalah kewajiban atas kepemilikan materi
yang sudah mencapai nisab. Tidak semua rumah tangga muslim
berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban ini. nisab adalah batasan
jumlah materi yang dimiliki seorang muslim untuk bisa dikatakan
sebagai kelompok kaya (surplus dengan batasan materi setara nilai 85
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gram emas). Untuk kepemilikan materi tersebut juga harus memenuhi
masa satu tahun (haul). Tarif zakat mempunyai keragaman tersendiri,
berdasarkan kategori dari aset yang di miliki, yaitu 2,5%, 5%, 10%, dan
20%. Sedangkan zakat fitrah dibayarkan pada setiap bulan ramadhan,
sebelum masuk waktu shalat idul fitri, dengan tarif sebesar setara
dengan 3,5 liter beras. Tidak semua muslim berkewajiban untuk
melaksanakan kewajiban ini. hanya rumah tangga muslim yang berada
dalam kondisi berkecukupan untuk memberi nafkah bagi diri dan
orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Udhiyah, kurban
binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan idul adha. Tarifnya
senilai satu ekor kambing per individu atau sapi dan kerbau untuk
tujuh individu. Dilaksnakan setiap tahun sekali. Warisan, pembagian
aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal
dunia ajaran Islam sangat memerhatikan keberlangsungan hidup anak
cucu Adam. Islam sangat menganjurkan kepada setiap rumah tangga
muslim mencapai suatu tingkat kesejahteraan tertentu, agar kehidupan
rumah tangga tersebut dan orang-orang yang ditinggalkannya dalam
keadaan sejahtera secara ekonomi. Untuk itu, seorang muslim di masa
hidupnya punya kebabasan dalam porsi pendistribusian setiap
materi.aset yang dimilikinya, selama hal yang wajib untuk keluarganya
sudah dipenuhi. Namun untuk urusan porsi pembagian warisan
(setelah ditinggal mati), Islam sudah menetukan besaran/porsi bagian
dari setiap individu yang ditinggalkan. Musaadah, memberikan
bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Dalam konteks
ini, Islam menekankan bahwa materi yang dijadikan objek dan bagus.
Dalam hal ini pemberian bantuan ini, ajaran Islam juga tidak
menentukan suatu keadaan ekonomi tertentu, yang ada hanya aturan
definitif mengenai “semampunya” dan “seikhlasnya” dalam
memberikan bantuan. Dalam konsep ini, ajaran Islam tidak mengenal
pengetian mu’amalah bi mitsl (yaitu memberikan bantuan kepada orang
lain hanya dilakukan jika orang lain tersebut sudah pernah memberikan
bantuan). Jiwar, bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan
bertetangga. Perhatian Islam untuk instrumen ini cukup detail. Nabi
sendiri menganjurkan untuk selalu memperbanyak kuah dalam
memasak sayur, agar dapat berbagi dengan tetangga terdekat. Dalam
hal ini, kewajiban berlaku umum, tidak dibedakan dengan kondisi
perekonomian tertentu. Bahkan kewajiban ini, berkait dengan
karateristik rumah tangga muslim: “barang siapa yang beriman kepada
Allah dan RasulNya, maka hormatilah tetangganya”. Diyafah, kegiatan
meberikan jamuan atas tamu yang datang. Hal ini juga tidak
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menentukan kondisi perekonomian tertentu dari rumah tangga
muslim. Dalam memberikan jamuan rumah tangga muslim tidak
dibenarkan untuk membedakan kualitas jamuan yang diberikan. Tamu
kaya maupun miskin dibeda-bedakan bentuk jamuannya, yaitu yang
sesuai dengan tingkat perekonomiannya ril dari rumah tangga tersebut.
Kedua: isntrumen shadaqah nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagi
orang muslim) adalah: infak, sedekah yang dapat diberikan kepada
pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di
atas nisab. Dengan begitu, seorang muslim tidak dituntut untuk
mendistribusikan asetnya melalui instrumen infak ini, sebelum
memenuhi kewajiban pada isntrumen zakat. Dengan demikian pihak
surplus, barulah mendistribusikannya melalui isnstrumen
infak/sedekah. Akikah, memotong seekor kambing untuk anak
perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru
dilahirkan. Wakaf, memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk
kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan bisa dalam
bentuk aset materi kebendaan (tanah, rumah, barang) ataupun aset
keuangan. Wasiat, hak pemberian harta kepada orang lain (maksimal
1/3 harta) yang disitribusikan setelah si pemberi wasiat meninggal
dunia.
Ketiga: instrumen term had/hudud (hukuman) adalah instrumen yang
bersifat aksedental dan merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan.
Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri, tanpa
adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya. Kafarat, tembusan
terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, semisal melakukan
hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan, salah satu
pilihan dari hukuman yang diberikan adalah memberi makan fakir
miskin sebanyak 60 orang. Dam/diyat, tebusan atas tidak
dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak
melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji.
Tarifnya setara dengan seekor kambing. Nudzur, perbuatan untuk
menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya
untuk mendapat keridhaan Allah atas keberhasilan pencapaian sesuatu
yang menjadi keinginannya. Untuk hal ini, tarifnya tidak ditentukan
besar kecilnya. Si pelaku dapat menentukannya sendiri.

Selain itu, distribusi dapat pula dilakukan dengan melakukan
transaksi pinjam meminjam atau utang piutang, sewa menyewa dan
upah, jual beli, joint venture, profit/loss sharing. Dalam bentuk-bentuk
transaksi tersebut, ada yang berbasis amal karikatif, yaitu pinjam-
meminjam dan utang piutang. Adapula yang berbasis bisnis (tijarah)
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yaitu sewa menyewa upah, jual beli, joint venture dan profit/loss sharing.
Dengan demikian transaksi yang berbasis amal karikatif tidak
dibenarkan menuntut adanya tingkat pengembalian, sedang transaksi
lainnya dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu (margin
dan bagi hasil). Dalam hal ini, konsep Islam tidak mengenal sistem
pembangunan dalam bentuk transaksi apapun.

Berbeda dengan ajaran ekonomi manapun, ajaran Islam
dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala
prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran
Islam memberikan sejumlah persyaratan (karakterisitik khusus) pada
aset wajib zakat.

2. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Negara
Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral

Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara ril.
Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian
berbasis Islam pada level negara terkait , diantaranya: penjaminan level
minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di
bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, negara wajib bekerja
untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial
maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas
sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan
kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, keseteraan dan
ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.
Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik
yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseluruh anggota sosial,
mengambil yang baik dan mencegah yang buruk bagi masyarakat
secara umum, memproteksi dan mereservasi moral komitmen seluruh
bangsa.

Akibat dominasi falsafah materialisme dalam literature ilmu
ekonomi kapitalis, maka proses pembangunan ekonomi pada masa
kini juga tidak dapat terlepas dari pengaruh dan dampak buruknya. Hal
ini dapat dilihat misalnya pola pembangunan lebih menitikberatkan
perhatian kepada peningkatan pendapatan per-kapita dengan
mengabaikan aspek-aspek yang lain. Dengan berparadigma seperti ini
para ekonom berkeyakinan bahwa dalam pembangunan ekonomi,
yang penting adalah pertumbuhan dengan mengadakan bagaimana
pertumbuhan itu terjadi dan apakah itu menyebar secara adil atau
tidak.
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Sebenarnya kalangan ekonom barat sendiri sudah banyak
melancarkan kritikan pedas terhadap pola ini seperti misalnya Dudley
Scers yang percaya bahwa kriteria pembangunan adalah berkurangnya
angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, dan meratanya
distrbusi pendapatan. Jika salah satu dari tiga persoalan tersebut,
terutama jika ketiga-tiganya memburuk maka tidak dapat dikatakan
bahwa negara yang bersangkutan telah mengalami pembangunan
sekalipun pendapatan perkapitanya berlipat dua kali.

Untuk hal ini, pembahasan berikut akan mengarahkan kepada
kajian pengalaman pemerintah Islam dalam mengelola sumber daya
manusia dan alam agar dapat menciptakan nuansa pasar terbuka,
terutama keterkaitannya dengan struktur produksi dan dinamika
tenaga kerja. Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang
berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi
pendaptan, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan
fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepada ketidaksempurnaan
pasar dan teori-teori yang berkaitan dengan moral hazard dan adserve
selection.
a. Pengelolaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia,
pemerintah harus mampu mendistribusikan secara baik atas
pemanfaatan tanah/lahan dan distibusi (sumber daya alam). Artinya
kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk
menjalankan proses produksi. Kebijakan distribusi menganut
kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang
menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk
kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil
dan merata berdasarkan equity dan keseimbangan antar geografis, area,
sektor perkotaan dan pedesaan dan lapangan pekerjaan.

Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam
menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara
dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak iqta’) kepada sektor swasta,
penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non-monetery lainnya yang
unsur legalitasnya dikembalikan kepada aturan syariah. semua
keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan
publik dan pembabasan kemiskinan.

Penguasaan pengelolaan lahan publik oleh pihak swasta
diarahkan untuk tidak merusak kepentingan banyak pihak. Misalnya,
tidak dibenarkan pemerintah memberikan hak usaha penggalian lahan
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yang banyak mengandung barang tambang kepada sektor swasta, jika
aktivitas tersebut kemudian menimbulkan akses negatif seperti
kesenjangan atau terkonsentrasinya kekuatan kapital kepada kelompok
atau pihak swasta tertentu. Kalaupun karena kepentingan maslahah
tertentu (seperti pengusaaan teknologi misalnya), sehingga lahan
tersebut tidak dapat digarap oleh sektor, maka kebijakan pemerintah
harus mendapatkan tarif zakat sebesar 20% per tahun untuk kategori
ini, tidak sebesar 2,5%. Tarif 2,5% hanya di charge kepada publik untuk
memanfaatkan lahan tambang tersebut, secara kolektif (tidak ada
pengusaan hak usaha pada orang/kelompok tertentu).

Terlepas dari hal normatif Islam, norma yang termaktub pada
sejumlah literature ekonomi juga menyajikan bahwa keberadaan lahan
publik pada umumnya berpotensi untuk berlaku sebagai penghambat
dalam proses pencapaian efisiensi, walaupun pada situasi pasar yang
kompetitif sekalipun. Hal ini karena lahan publik sudah menjadi bagian
dari fungsi utility setiap individu dalam posisi yang istimewa. Jika
dibandingkan dengan private good dimana hanya porsi tertentu dari total
penawaran yang bisa dinikmati secara eksklusif oleh orang tersebut.
sedang untuk lawan publik semua total penawaran dapat menyentuh
utility fungction setiap orang secara simultan, karena memang setiap
orang dapat ditawarkan dari public goods tersebut.14

b. Kompetisi dasar dan redistribusi sistem
Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah

salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk
mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi,
konsumsi dan distribusi. Alternatif solusi yang mencuat dalam sejarah
peradaban untuk problem ekonomi adalah mekanisme pasar, tradisi,
dan ekonomi terpimpin. Walaupun masing-masing memiliki berbagai
macam kelemahan, seperti tradisi yang bersifat statis dan cenderung
tidak adaptif terhadap tuntutan perubahan, atapun ekonomi terpimpin
yang menjadi kewalahan ketika masyarakat menjadi semakin besar,
sistem ini menghadapi limitasi karena sumber daya yang dibutuhkan
untuk mempertahankan power kepemimpinan tentunya juga makin
besar.

Keberatan terbesar terhadap mekanisme pasar adalah bahwa
pasar lebih sebagai intrumen bagi kelas yang berkuasa (investori) untuk

14 Zafarl Iqba, Economic Rationale for The State Collection of Zakah, Intenational
Journal of Islamic Financial Service Vol.2 No.1.
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mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas. Pembagian
kelas yang terjadi di masyarakat adalah akibat dari adanya surplus yang
dihasilkan oleh proses produksi. Agar surplus bisa membesar,
produksi harus berjalan dengan efisien. Efisiensi mengimplikasikan
pembagian kerja yang berlanjut pada pembagian kelas. Pasar dalam
pandangan Marxian klasik, bukan hanya sekedar mekanisme produksi
dan alokasi sumber daya, tetapi justru menggambarkan suatu relasi
antara kekuasaan dan kepentingan.

Dari kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar
menekan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran atas
dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar hanyalah jika
pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi
yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distibusi yang tidak
normal atau dengan kata lain mengupayakan tidak terjadinya market
failure. Sebagai contoh klasik dari kondisi market failure antara lain:
barang publik, eksternalitas (termasuk pencemaran dan kerusakan
lingkungan), asymetrik information, biaya transaksi, kepastian isntituional
serta masalah dalam distribusi. Dalam bahasa yang lebih singkat,
masuknya pemerintah adalah untuk menjamin fainess dan “keadilan”.

Kepentingan negara (pemerintah) dalam pendistribusian
pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin
pendapatan (barang dan jasa) seluruh bangsanya (muslim secara
khusus dan non muslim secara umum) di atas kemapuan materi limit of
tance (nisab), dengan indikator yang mengacu kepada kepentingan dari
maqosid syariah. Konsep distribusi kemudian memanfaatkan instrumen
harga untuk menentukan nilai barang maupun jasa yang ditawarkan di
pasar. Dalam tataran teoritis normatis hukum permintaan dan
penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan,
hal ini karena pendapatan di pasar di presentasikan oleh harga yang
berlaku sebagai alat tukar atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam
produk. Dengan demikian, setiap setiap pendapatan yang diterima
berlaku sebagai insentif dari kepemilikan dan pengembangan faktor-
faktor produksi.

c. Model ekonomi politik (as-Siyasah al Iqshidiyah)
Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas

bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi
tersendiri. Model kebijakan ekonomi politik Islam bersifat statis dan
berkembang pada waktu yang bersamaan. Adapun kebijakan statisnya
terletak pada tataran prinsip dan fundamental. Hal ini untuk menjamin



55

kebutuhan dasar bagi setiap individu maupun masyarakat, tanpa harus
melihat level pembangunan masing-masing ataupun kekuatan alat-alat
produksinya. Sedang yang dimaksud model kebijakan ekonomi sangat
mudah diadaptasikan terhadap berbagai macam model aplikasi di
segala tempat dan waktu.

Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani
kepentingan individu dan umum secara sekaligus. Model kebijakan ini
tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan individu sebagaimana
kapitalis ataupun tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan
umum sebagaimana sosialis. Model kebijakan Islam memfokuskan
kepada upaya menjaga kedua kepentingan tersebut berjalan harmoni,
seimbang dan permanen.

Dalam sejarah Islam, aspek ekonomi politik yang dilakukan
khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat.
Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika
ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara
mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak
pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakt
sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah
bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang
adil. Allah swt mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya
masalah distribusi harta ini dalam firmanNya:

 . . .
. . .

“. . . Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja
di antara kamu . . .” (QS. al Hasyr: 7).

3. Peran Pemerintah dalam Proses Distribusi (Kritik terhadap
Welfare State System)

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam
menciptakan keadilan distribusi karena menciptakan kesejahteraan di
masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak
terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas
bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Karena salah
satu unsur penting dalam menciptakan ialah mewujudkan
pemerintahan yang adil. 15

15 Aidit Gazali, Islamic Thinkers On Economics, Administration
Transactions, Vol I (t.tp.: Quill Publishing, 1990), hlm. 44-45
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Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah
berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Baik dasar/primer
(daruri), sekunder (the need/haji), maupun tersier (the commendable/tahsini)
dan pelengkap (the luxury/kamili). Disebabkan hal tersebut, pemerintah
melarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan
primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi
seluruh kebutuhan komponen lainnya, selama ini bertentangan dengan
syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.16

Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan karena pasar
tidak mampu menciptakan distibusi secara adil. Serta adanya faktor
penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien, dan
hanya pemerintahlah yang dapat menghilangkan hambatan tersebut
dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki baik karena
ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya
masalah penimbunan, monopoli dan oligopoli, asimetris informasi,
terputusnya jalur distibusi dengan menghalanggi barang yang akan
masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat
mekanisme pasar.

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk melakukan
intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung
mekanisme pasar berjalan secara adil. Hal ini dapat dilakukan dengan
membuat peraturan yang mengikat dan tegas. Serta menegakkan
kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan
sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan
yang dibuat, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi
kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan
memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari.17 Di
samping itu, pemerintah juga berkewajiban mendorong lahirnya sikap
dan moral yang di hiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan,
untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga pada
akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat
luas.

Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin
terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan
manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi

16 Abul Khair Mohd Jalaluddin, The Role of Government in an Islamic
Economy, (Kuala Lumpur: A.S NOORDEEN, 1991), h. 85-86.

17 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), h. i.
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lain, pemerintah harus menjamin tidak terciptanya sistem yang akan
mendzalimi pengusaha.

Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan oleh welfare state
system yang menempatkan peran negara dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat sehingga memunculkan konsep negara
kesejahteraan (welfare state), yang sering dianggap sebagai penengah
antara kapitalis dan sosialis. Pembicaraan tentang negara kesejahteraan
menjadi satu trend dalam kajian sistem ekonomi, karena seolah-olah
telah menawarkan suatu konsep yang menjanjikan.

Ide dasar negara kesejahteraan muncul dari abad ke delapan
belas, ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan ide bahwa
pemerintah memiliki tangganggung jawab untuk menjamin the greatest
happines of the greatest number of their citizen. Bentham menggunakan istilah
‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau
kesejahteraan. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu
diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin
orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan
konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial
membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father walfare
state).18

Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktikkan di Eropa
dan AS yang ditujukan untuk mengubah kapitalis menjadi lebih
manusiawi. Dalam sistem ini, negara berperan untuk lebih melindungi
golongan lemah dalam masyarakat dari kapitalisme yang sangat kuat.

Secara umum, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah
model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan
melalui peran negara yang lebih besar dalam memberikan pelayanan
sosial secara menyeluruh kepada rakyatnya.19 Namun, yang tidak bisa
dikesampingkan ialah, bahwa seberapa perhatian pemerintah dalam
satu negara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat, juga sangat
ditentukan oleh latarbelakang ideologi yang dianut oleh negara
tersebut.

Menurut Edi Suharto, paling tidak ada empat model walfare
state yang sampai saat ini masih dipraktikkan, yakni:

18 www.policy.hu/suharto, diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul
23.11

19 www.britannica.com/EBchcked/topic/639266/welfae-state, diakses
tanggal 11 Agustus 2015, pukul 23.17



58

1. Model universal, pelayanan sosial diberikan oleh negara secara
merata pada seluruh penduduknya baik kaya maupun miskin.
Model ini diwakili oleh negara swedia, norwegia, mark dan
finlandia.

2. Model korporasi, sama seperti model pertama dan jaminan sosial
dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontibusi skema
jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia
usaha, dan pekerja (buruh). Model ini diwakili oleh German dan
Asutria.

3. Model residual, pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar di
berikan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti
orang miskin, pengangguran, penyandang cacat dan lanjut usia
yang tidak kaya. Model ini di wakili oleh negara-negara Anglo
Saxon: Amerika, Inggris, Asutralia dan Selandia Baru.

4. Model minimal, model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah
untuk pembangunan sosial sangat kecil. Model ini diwakili oleh
gugus negara latin (Spanyol, Itali, Chili, dan Brazil) dan Asia
(Korea Selatan, Philipina, Srilangka, dan Indonesia).20

Agar terciptanya jaminan sosial yang diharapkan, seringkali
negara memberlakukan kebijakan pajak tinggi yang digunakan untuk
jaminan sosial yang menanggung hidup masyarakat. Dari kebijakan
pajak yang tinggi inilah, timbul ciri khas walfare state sejak
kemunculannya pada lebih dari 100 tahun yang lalu.

Di samping kebijakan pajak yang tinggi, pemerintah yang
menganut walfare state juga menghadapi permasalahan ekonomi yakni
terjadinya krisis finansial yang diindikasikan dengan pertumbuhan
ekonomi lambat, laju tingkat inflasi tinggi, menimbulkan tingginya
biaya produksi, yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya
sendiri. Permasalahan tersebut akan berimbas pada kondisi ekonomi
yang tidak stabil, bahkan di tengah ketidakstabilan tersebut, biaya
pengeluaran pemerintah cenderung semakin tinggi untuk jaminan
sosial masyarakat, sehingga berpeluang terjadi defisit anggaran. Akibat

20 Edi Suharto, “Peta dan Dinamika Walfare State di Berbagai Negara:
Pelajaran Apa yang Bisa di Petik Untuk Membangun Indonesia”, di sampaikan
pada seminar mengkaji ulang relevansi walfare state dan terobosan melalui
desentralisasi-otonomi di Indonesia, Institute For Research and Empowermant
(IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakasa Jakarta di Wisma MM Univ. Gajah
Mada Yogyakarta, 25 Juli 2006, h. 6-7.
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defisit anggaran yang berkelanjutan membuat popularitas walfare state
menjadi kurang.

Selain itu, yang sangat ironis ialah timbulnya mental-mental
malas pada diri masyarakat, karena kebutuhan hidup telah disandarkan
pada jaminan sosial yang diterima. Untuk mampu menggerakkan
ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan dan
memberikan fasilitas yang memudahkan peluang usaha. Namun, pada
realitasnya fasilitas yang diberikan semakin menimbulkan kesenjangan
penempatan dan kekayaan meskipun pajak progresif telah dikenakan.

Kesenjangan ini timbul karena pada dasarnya konsumsi si
kaya yang jumlanya lebih sedikit, jauh lebih besar konsumsi si miskin
yang jumlahnya lebih besar. Di samping banyaknya kepentingan yang
bermain di balik pemerintah itu sendiri. Kebijakan dan fasilitas yang
diberikan cenderung lebih banyak membantu si kaya untuk menjadi
lebih kaya dari pada si miskin yang membutuhkan jaminan sosial,
sehingga kesejahteraan yang di cita-citakan sulit terwujud.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menciptakan
kesejahteraan perlu untuk dilihat kembali. Sebagaimana pendapat
Francis Fukuyama tentang peran negara dalam bukunya State-Building:
Governance and World Orderin the 21st Century, menunjukkan bahwa
pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan
fungsinya, hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya
memperbesar jumlah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan
pula menyulut konflik sosial dan perang sipil. Kesejahteraan tidak
mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu
menjalankan perannya secara efektif. Begitupula sebaliknya, negara
yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan
kesejahteraan warganya.21

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan
kesejahteraan yang ditawarkan walfare state, pada dasarnya telah terlebih
dahulu diperhatikan Islam yang dapat dilihat dalam tindakan Rasul, di
saat menyanding Kaum Muhajirin dan Anshor dalam ikatan
persaudaran. Tindakan tersebut secara langsung, mendeklarasikan
bahwa  negara menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak, yang
oleh para ahli hukum Islam disitilahkan “batas kecukupan”.22

21 www.policy.hu/suharto, diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul
23.44.

22 Ahmad Muhammad al Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi
Islam, (Bandung: Psutaka Setia, 1999), h. 109.
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Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas
yang di teraplikasi dalam bentuk yakni: jaminan antar individu dengan
dirinya sendiri, antar individu dengan keluarga dekatnya, dan antar
individu dengan masyarakat. Bahkan, jaminan sosial dalam Islam juga
menetapkan jaminan antara sesama ummat, secara timbal balik.23

Salah satu sarana yang digunakan dalam menetapkan prinsip
jaminan sosial tercermin melalui instrumen zakat sebagai jaminan
individu untuk dirinya. Waris sebagai jaminan individu untuk keluarga,
serta wakaf, infaq dan sedekah sebagai jaminan individu untuk
masyarakat secara timbal balik. Prinsip ini yang membedakan secara
jelas antara sistem ekonomi Islam dan apa yang terjadi pada walfare
system yang memberlakukan pajak progresif yang memberatkan, demi
terwujudnya jaminan sosial, dan sebaliknya dengan jaminan sosial
menumbuhkan mental-mental malas di masyarakat.

Konsep kewajiban zakat, wakaf, waris, infaq dan sedakah
dalam ekonomi Islam secara langsung menentang dampak dari walfare
state yakni timbulnya mental-mental malas di masyarakat, karena zakat
dibebankan pada harta yang secara nominal masuk dalam batas
kecukupan (haul), yang artinya itu harus dikembangkan untuk masuk
dalam batas kecukupan. Begitu juga dengan peruntukkannya, zakat
diperuntukkan bagi golongan-golongan yang telah ditentukan dan
tidak terdapat di dalamnya golongan yang malas. Di samping itu, bagi
mereka yang enggan dan menentang zakat, pemerintah diperkenankan
dengan wewenangnya memaksa agar muzakki tersebut keluarkan
zakatnya. Sedangkan waris merupakan sarana utama dalam
menciptakan jaminan sosial dalam keluarga sehingga setiap keluarga
termotivasi untuk berusaha/bekerja agar tidak meninggalkan
keturunan yang fakir dan miskin.

Begitupun dengan wakaf, infaq dan sedekah. Semua amal
kebajikan (sunnah) tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh individu-
individu yang bermental malas dan senang dengan kemiskinannya. Hal
ini lebih disebabkan karena untuk melakukan amal-amal kebajikan,
seharusnya setiap individu telah memiliki batas kecukupan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu saat itu. Individu
tersebut harus memiliki kemauan/tekad untuk mencari harta untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk kebajikannya. Oleh karena

23 Sayed Quthub, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Pustaka,
1994), h. 80.
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itu, tidak mungkin bagi individu-individu yang bermental malas
melakukan amal kebajikan seperti yang di jelaskan tersebut.

4. Peran Masyarakat dalam Proses Distribusi
Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh

elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun
masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan
distribusi, bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga
merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dapat
dilakukan dengan menayadari bahwa setiap individu dalam masyarakat
membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak selalu
untuk kepentingan dirinya semata, namun untuk kepentingan orang
lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Hal ini tak lain
karena manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Setiap
idnividu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal
dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat
kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang beriman, (QS. At
Taubah: 71) antara muslim satu dengan muslim lainnya ibarat satu
tubuh yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan
perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat sesuatu yang
bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara berbeda-beda.
Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya dalam
menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan
ekonomi, dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian
harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, mengaktifkan
hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga, berinfak serta
bersedekah sebagai penyediaan layanan sosial. Semua itu merupakan
bagian dari isntrumen distribusi Islam, yang sejatinya dapat diterapkan
pada masyarakat Indonesia.

Kesadaran untuk menjalankan kewajiban, serta mengikuti
sunnah Rasul dalam hal distribusi penting untuk dibangun dan
dikembangkan, karena pada tataran realitasnya pemerintah/negara
terkadang tidak mampu mengelola serta memberdayakan dengan baik
instrumen-instrumen tersebut sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

C. Instrumen Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam
1. Zakat Sebagai Model Distribusi Wajib Individu

Kesadaran untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim
merupakan kata kunci bagi terciptanya ummat yang sejahtera. Hal ini



62

karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam
sistem keuangan Islam (fiskal), dan sejalan dengan prinsip distribusi
dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat memiliki
pula dimensi sosial, moral dan ekonomi serta merupakan jaminan
sosial pertama dari semua peradaban yang ada.

Zakat juga berbeda dengan pajak karena dalam perspektif
ekonomi Islam zakat memiliki dasar pemahaman dan teori hukum
syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis yang sangat berbeda
dengan pajak. Kesamaan antara zakat dan pajak adalah dalam
bentuknya, bukan kesamaan yang hakiki seperti halnya kewajiban harta
untuk pajak (tunai) dan zakat (harta tunai maupun barang berdasarkan
prinsip pemerataan). Kewajiban pemerintah terhadap pajak
(berdasarkan hukum pemerintah) dan zakat (hukum syariah),
kewajiban paksa terhadap pajak (hukum manusia) dan zakat (hukum
Allah), kewajiban final dalam pajak (kesejahteraan) dan zakat
(pahala/rezeki yang barokah). Kewajiban yang di tentukan ukurannya,
dalam pajak (kemampuan beban) dan zakat (nisab).24

Menurut Masdar Farid Mas’udi yang menyatukan zakat
sebagai pajak, karena penanganannya dilakukan pemerintah sebagai
sumber pemasukkan negara. Namun, di sisi lain zakat sebagai rukun
Islam yang ditentukan langsung al-Quran untuk siapa dan untuk
keperluan apa, sehingga dalam menanganinya ditentukan sikap yang
ekstra hari-hati. Hal ini berbeda dengan jizyah (pajak bagi non muslim)
atau kharaj (retribusi atas tanah yang dikuasai negara) bagi pemerintah
sebagai pengelolanya ada kebebasan dalam pengelolaannya.25

Kelebihan zakat dari pajak secara hakikat merujuk pada
makna yang tinggi, menyucikan, berkembang, kemenangan dan lain
sebagainya. Disamping zakat adalah ibadah, kewajiban ilahiyah,
bersifat tetap dan terus menerus, penerima zakat telah ditentukan
melalui nash, sasaran dan tujuan zakat pun lebih tinggi dari pada pajak
karena tidak terbatas pada tujuan material semata.26

Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam
QS At Taubah: 103, yanga artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan menyucikan mereka.

24 Gazih Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak,
(Yogyakarta: Tiara Wacarana, 2003), h. 8-30.

25 Masdar Farid Mas’udi, Pajak Itu Zakat, (Jakarta: Mizan, 2005), h.
40.

26 Gazih Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, h. 8-
30.
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Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah
Mendengar dan Maha mengetahui”.

Ayat diatas, menjelaskan bahwa makna bersih dan suci dalam
menunaikan zakat, memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada
kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, di
samping penyucian terhadap harta benda itu sendiri. Sedangkan kata
“ambillah” merupakan kata perintah untuk mengambil zakat yang
dilakukan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasul yang berisi
perintah kepada Muadz untuk mengambil zakat, ketika mengutusnya
ke Yaman sebagai berikut “beritahulah mereka, bahwa Allah
mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang
akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka”. (Hadist ini di
riwayatkan oleh banyak perawi).27

Serta hadis dari Ibnu Umar ra: sedekah kamu sekalian pada
orang yang dijadikan Allah sebegai penguasa urusan kamu sekalian
(HR. Baehaqi). Hadist tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa
pengambilan zakat dilakukan pemerintah yang dapat dilihat ketika
kepemimpinan dipegang oleh para khalifah dengan selalu mengutus
petugas untuk mengambil zakat.

Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi
sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah,
dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat
agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Pada
dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan, sedangkan
dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan
pada segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak
pada ekonomi secara keseluruhan.28

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam
ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-
orang kaya di antara kamu”. Prinsip tersebut, menjadi aturan main
yang harus dilaksanakan, karena jika diabaikan akan menimbulkan
jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta
keadilan ekonomi di masyarakat.

Masyarakat sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah di
tugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi
seluruh penghuninya, memiliki tanggungjawab besar, dalam

27 Ahmad Muhammad al Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi
Islam, h 110.

28 M. Abdul Manna, teori, hlm. 256.
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mewujudkan tugas tersebut. namun realitas yang ada, kesadaran untuk
menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka
bumi hanya terdapat pada sebagian orang.

Mekanisme yang selama ini dipahami umat ialah kewajiban
zakat sebagai suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir-hampir
menghilangkan makna zakat itu sendiri serta tanpa memahami manfaat
sosial, moral dan ekonomi yang tercipta secara luas bagi umat Islam.
Sehingga banyak kepentingan individu, kelompok atau golongan yang
lebih diunggulkan bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
a. Pengertian serta macam-macam harta yang wajib dizakati.

Zakat berasal dari bahasa arab dari akar kata zaka, yang
secara etimologi, berati berkah, bersih, berkembang dan baik.
Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan
harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan
pertumbuhan bagi orang-orang miskin (mustahiq) dan
mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (muzakki).
Menurut Yusuf Qardhawi secara maknawinya, dengan berzakat harta
orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih. Makna
zakat secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang di
wajibkan oleh Allah swt, untuk diberikan kepada para mustahik yang
disebutkan dalam al-Quran. Atau bisa juga berati jumlah tertentu dari
harga tententu yang diberikan untuk orang tertentu.29

Kata zakat dalam al-Quran dan Hadis kadang-kadang disebut
sedekah, seperti firman Allah swt, QS. at Taubah: 103. Legitimasinya
diperoleh lewat beberapa ayat dalam al-Quran, antara lain firman Allah
swt. yang berarti, “Dirikanlah Shalat, bayarlah zakat dan rukuklah
bersama orang yang rukuk.” (QS. al Baqarah: 43). Dalam firman Allah
swt. yang berarti dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak
tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak
bernasib baik” (QS. al Ma’arij: 24-25). Dalam hal ini, Mawardi
berargumen bahwa sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah
sedekah, berbeda nama namun memiliki arti yang sama.30

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua hijriah di
Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat
makkiyyah. Perbedaan yang tampak dari ayat-ayat makkiyah dan
madaniyyah terletak pada besar dan nisab zakat yang telah ditetapkan di

29 Amir Syarifuddin, garis-garis besar fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003).
H. 37.

30 Yusuf Qardhawi, Fiqh az Zakah, (Beirut: Dar al Irsad, 1969), h. 37.
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Madinah. Zakat saat di Mekkah tidak ditentukan batas dan besarnya,
tetapi diserahkan kepada rasa Iman, kemurahan hati, dan rasa
tanggungjawab seseorang atas orang-orang beriman. Hal ini berbeda
dengan di Madinah yang tegas memerintahkan kewajiban zakat serta
telah ditetapkan besar dan nisabnya secara jelas.

Bagi orang yang enggan membayar zakat secara tegas diambil
tindakan untuk diperangi, karena zakat adalah perintah yang wajib
dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ketika ia
diangkat menjadi Khalifah pertama.

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka,
dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh.31 Sedangkan harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan
dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan,
meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan. Begitu pula
dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga maka tidak diwajibkan atasnya zakat.

Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa syarat yakni:
1. Harta tersebut merupakan miliknya penuh dan telah sampai pada

batas minimal (nisab), minimal untuk barang komoditas
diperkirakan seharga 20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas.

2. Harta mencapai nisab dalam satu tahun setelah digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan dan
pakaian.32

Untuk harta yang telah mencapai nisab dan haul, namun
sedang tidak berada di tangan atau diutangkan, maka zakat tetap wajib
dikeluarkan meskipun terdapat perbedaan di antara ulama mazhab.
Dari perbedaan pendapat ulama tersebut dapat diambil satu persamaan
bahwa harta utang yang diakui oleh pengutangnya maka wajib zakat.
Untuk utang yang tidak bisa dilunasi, maka tidak ada kewajiban zatak
atasnya.

Pada masa Rasul, harta yang dapat dikembangkan serta wajib
dizakati meliputi:
1. Binatang ternak, apabila dipelihara untuk perkembangbiakan dan

bukan untuk dipekerjakan.
2. Emas dan perak, dahulu dijadikan mata uang. Untuk emas dan

perak sebesar 2,5% dari nisabnya (20 dinar sama dengan 96 gram

31 Ibnu rusy, Bidayatul Mujtahid, (Dar Fikr, t.tp, t.th), juz 1, h. 178.
32 Dompet Dhuafa, Panduan Ziswaf Praktis, (Jakarta: Yayasan

Dompet Dhuafa Republika, 1435 H), h. 103.
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emas dan 200 dirham atau sama dengan lebih kurang 672 gram
perak). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa uang kertas yang
saat ini digunakan sebagai pengganti emas dan perak juga wajib
dizakati meskipun hanya sebagai simpanan.

3. Barang dagangan (perniagaan), nisabnya 96 gram emas dan
zakatnya 2,5% apabila terpenuhi selama setahun.

4. Hasil bercocok tanam termasuk di dalamnya makanan pokok
seperti kurma, gandum, padi dan bahan pokok lainnya sesuai
keadaan di daerah masing-masing. Serta buah-buahan, maka
jumhur ulama berpendapat bahwa untuk apa yang dihasilkan oleh
bumi dan apa yang dibuahkan oleh pepohonan tidak memiliki
nisab tertentu, dan tidak disyaratkan melewati setahun tetapi
diwajibkan zakat ketika panen. 10% untuk lahan yang tanpa irigasi
(tanda hujan) dan 5% untuk menggunakan alat (irigasi).33

Kewajiban zakat pada hasil bercocok tanam (hasil bumi)
memiliki tingkat presentasi yang berbeda-beda, terbesar yakni 10%
untuk lahan tadah hujan dan 5%  untuk lahan irirgasi. Sedangkan tiga
jenis harta lainnya rata-rata yang wajib dikeluarkan zakatnya
2,5%.besaran presentasi yang berbeda dapat dipahami dengan melihat
ketersediaannya jemen, pekerja dan teknologi, yang saat itu
ketersediannya terbatas dan membutuhkan biaya. Begitu juga dengan
kebijakan Umar, dalam membedakan besarnya zakat madu yang
diperoleh dari pegunungan dengan madu yang diperoleh dari ladang.
Madu dari pegunungan dikenakan zakat sebesar seperduapuluh atau
5% sedangkan madu dari ladang sebesar sepersepuluh atau 10%.

Pada Muktamar kedua ulama yang membahas masalah
keislaman di tahun 1965 M, membuat keputusan bahwa harta yag
tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau
belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib
di zakati. Zakat yang dikeluarkan bukan dari jenis bendanya, akan
tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.34

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat dan
sebagainya tidak wajib dikeluarkan zakatnya yang diambil dari benda

33 Muhammad Daul Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,
(Jakarta: UI Pres, 1988), h. 44-47.

34 Didin Hafidudin, Zakat Investasi Properti, dalam artikel BAZ, 2
Desember 2007. www.republika.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015, pukul
5:35.
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tersebut, namun keuntungan bersihnya jika telah mencapai nisab wajib
dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan zakat profesi bagi wiraswasta
maupun pegawai negeri wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya
begitu diterima, meskipun belum mencapai satu tahun.35 Hal ini sesuai
dengan pendapat sebagian sahabat (Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, dan
Mu’awiyah), sebagian tabiin (az Zuhti, Hasan Basri), serta pendapat
Umar bin Abdul Aziz, sehingga akan tercipta kesamaan antara zakat
para profesional dan petani yang dikeluarkan ketika panen.36

Pembagian harta yang diwajibkan di zakati di atas, menjadi bahan
rujukan bagi pengembangan zakat di kemudian hari.

b. Distribusi zakat dalam Islam
Di samping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah di

tetapkan, pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantumkan
dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. at Taubah: 60,
yang artinya sebagai berikut: “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 yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang
pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan
golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun lebih
jauh, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus
dibagikan pada delapan golongan mustahik secara keseluruhan, tetapi
pendistribusiannya di utamakan pada golongan yang sangat
membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qu’ran yang telah
menunjukkan urutan priotitas.37

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa
dari delapan golongan mustahik zakat yang disebutkan. Urutan mustahik
yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat
membutuhkan bantuan zakat, dibandingkan dengan golongan yang
disebut kemudian.

35 Wahbah al Zuhaily, Zakat kajian Berbagai Madzhab, (Bandung:
Rosda Karya, 1995), h. 275.

36 Yusuf Qardhawi, Zakat, h. 491.
37 Abdul Azim Islahi, Economic Concept od Ibn Taimiyyah, (Londond:

The Islamic Foundation, 1988), h. 215.
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Memberikan prioritas bagi fakir miskin dalam menerima
zakat juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
ketika mengangkat seorang amil zakat yang kemudian ditempatkan di
Afrika. Umar memerintahkan amil zakat untuk para fakir dan miskin,
setelah semua fakir dan miskin menerima bagian, ternyata harta zakat
masih banyak dan petugas itupun lalu berkirim surat kepada Umar
untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan zakat yang masih
ada. Kemudian Umar memberi petunjuk agar harta zakat yang tersisa
itu diberikan kepada kaum al garimin. Apabila sisanya masih ada,
supaya diberikan kepada hamba sahaya yang ingin memerdekakan
dirinya. Urutan yang dahulu menutupi aurat lalu yang datang
kemudian, baik menutupi secara penuh maupun hanya sebagian,
seperti sistem hijab (penghalang) yang belaku dalam hal waris.38

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, jumlah pembayar zakat
terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang
bahkan habis atau benar-benar habis secara absolut, sehingga negara
mengalami surplus. Ketika ini terjadi, maka redistribusi kekayaan
negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang
pribadi, dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan,
seperti biaya perkawinan.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam
bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai
apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan
makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat
produktif maka harta zakat itu akan cepat habis.

Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka dana
zakat dapat di pergunakan untuk membekali mereka dengan
keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka
lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah
dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja
tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka
panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus
berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat
penerima zakat.

Untuk itu, memanfaatkan serta mendayagunakan zakat
memerlukan kebijaksanaan dan visi kemashlahatan dari pemerintah
selaku amil zakat. Di samping pada pemerintah, visi kemashlahatan

38 Imam Abu Hanifah, memperbolehkan mengganti zakat dengan harga
(uang tunai), lihat Yusuf Qardhawi, Zakat, h. 799.
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juga harus ada pada lembaga amil zakat yang banyak tumbuh di
masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia.

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa
golongan, sebagai berikut:
1. Bagi fakir miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat

dapat diberikan untuk:
a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat

berkembang
b. Membangun sarana pertanian dan pendistribusian untuk

mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan
c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk

mendidik mereka agar terampil dan terbebas dari kemiskinan

Masuk dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang
tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin,
para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena
musibah kehilangan harta bendanya, baik karena bencana alam atau
kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak
lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan
sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.

2. Zakat bagi amil dialokasikan untuk:
a. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil

yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
b. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil

agar lebih profesional.
3. Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa

kriteri:
a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka

mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
b. Menyediakan sarana dan dana untuk memebantu orang-orang

yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-
obatan terlarang.

c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan
lainnya.

4. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan
untuk:
a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga

sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah
mayoritas dan konflik.
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b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang
zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun
mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi
korban kekerasan.

c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban
trafiking sehingga menjadi PSK, dan kerja di bawah umur
yang terikat kontrak dengan majikan.

5. Dana zakat untuk golonfgan gharimin (orang yang berutang) dapat
dialokasikan untuk:
a. Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir.
b. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil

di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.
6. Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:

a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.

b. Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-
daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.

c. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan
kedaulatan negara dari gangguan asing.

7. Zakat untuk golongan ibn sabil dapat dialokasikan untuk:
a. Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk

membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini,
di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung ke arah
komersial.

b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana
lainnya.

c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini
sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan
seperti kehilangan bekal, penipuan perampokkan dan lain
sebagainya.

Tak kalah pentingnya, keberadaan institusi pengelolaan zakat
di dunia Islam, yang berkembang setelah perang dunia kedua.
Momentum kemerdekaan menjadi cikal bakal berkembangnya institusi
zakat secara profesional. Ketika itu banyak negara Islam memperoleh
kemerdekaan seperti Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Iran
Libya, UAE, Kuwait dan banyak lagi lainnya. Hal ini dikarenakan
kemerdekaan telah mendukung institusi zakat menjadi isntitusi legal,
baik di bawah pemerintah maupun lembaga independent (masyarakat)
sehingga optimisme untuk mewujudkan zakat sebagai salah satu
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instrumen dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud
secara maksimal.39

Sesungguhnya kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat
yang memiliki banyak dimensi di antaranya sosial, moral dan ekonomi,
akan berimbas pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan. Namun, ini
akan sulit tercapai jika pemahaman masyarakat tidak diubah dengan
pahaman yang lebih baik, pemerintah tidak memberikan fasilitas dan
kebijaksanaan tegas untuk mengambil zakat. Di samping itu,
minimalkan kepentingan individu dan kelompok yang menghambat
optimalisasi zakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat.

2. Wakaf sebagai Instrumen Distribusi Individu untuk
Masyarakat

Menurut istilah, wakaf diartikan sebagai suatu jenis
pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk
memanfaatkan guna kepentingan umum.40 Ajaran wakaf bersumber
pada pemahaman akan teks al Qur’an dan Hadis. Secara khusus tidak
ditemukan dalam al-Qur’an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran
wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang
menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (sunnah) agar
mendapatkan kemenangan dan kebajikan.

Begitu pula yang terdapat dalam hadis yang menganjurkan
secara langsung maupun tidak langsung untuk mewakafkan sebagian
harta yang dimiliki. Selain dasar dari alQur’an dan Hadis di atas, para
ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah
(sunnah) yang ditetapkan dalam Islam.

Berdasarkan pengetian serta landasan hukum wakaf tersebut,
dapat dipahami bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk
kemashlahatan masyarakat dan tidak diperkenankan untuk melakukan
sesuatu tindakan pada harta wakaf kecuali untuk kemashlahatan.
Pemahaman atas perintah untuk melaksanakan wakaf secara
kontekstual yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis di atas, dapat
pula dipahami bahwa substansi ajaran wakaf terletak pada nilai
kemanfaatan yang diperoleh dari harta wakaf untuk kepentingan umat.

39 Muhammad Akran Kha, An Introduction to Islamic Economics, h.
81.

40 Sayid Imam Muhammad Ibn Ismali al Kahlani, Subulu al Salam (Jus
III), (Bandung: Maktabah al Dahlan, t.th), h. 87.
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Pemeliharaan harta wakaf dan mekanisme pemberdayaan wakaf,
merupakan suatu hal yang mesti dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar
substansi ajaran wakaf dapat terealisasi.

Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern;
menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapat di
masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan
kebutuhan publik (under-suply publics good). Hal ini dapat dilakukan
dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti
halnya penggunaan dana wakaf untuk menyediakan air bersih,
mendukung terciptanya institusi pendidikan, riset dan perpustakaan
yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia.41

Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat
dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk
pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial, sebagaimana yang banyak
dilakukan negara muslim seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania,
Qatar, Malaysia dan banyak lagi lainnya. Contoh riil pemanfaatan harta
wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang
merupakan tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat usaha seperti
hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, perniagaan dan banyak
lagi lainnya. Begitu juga di Indonesia sendiri pemanfaatan harta wakaf
dapat dilihat pada pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo,
Universitas Islam Indonesia, serta banyak lagi lembaga pendidikan
Islam yang berdiri. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya
strategis, pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan menambahkan
bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara
lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat
pada Masjid Sunda Kepala, Masjid Pondok Indah dan lainnya.42

Di samping beberapa contoh di atas, secara ekonomi
pemberdayaan harta wakaf juga dapat dilakukan untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat miskin. Hal hal dapat dilakukan dengan
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit,
lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya, yang
sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentas dari kemiskinan.

41 Habib Ahmed, Role of Zakat an Awqaf in Property Alleviation,
(Jedah: IRTI IDB, 2004), h. 63.

42 Tim Dirjen Bimas Islam, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesiai¸(Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004), h. 4-6.
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Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta
baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup
besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah
masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan
pemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan umat, dan jika eksistensi
tersebut terealisasi, maka secara langsung telah menciptakan jaminan
akan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat (jaminan sosial).

3. Waris sebagai Instrumen Distribusi dalam Keluarga
Lahirnya konsep waris dipresentasikan oleh teks al-Qur’an

yang rinci, dan sistematis yang menempati posisi fundamental dalam
ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar
sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat dalam al-Qur’an sebagaimana
yang terdapat pada Q.S an-Nisa (4): 11-12 dan 176 yang artinya
sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka
untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak tersebut
semuanya perempuan (lebih dari dua orang), maka berilah mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut
seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang
Ibu Bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang
ditinggalkan, apabila yang meninggalkan itu mempunyai anak. Apabila
yang meninggal itu tidak mempunyai anak, sedangkan ahli waris hanya
Ibu dan Bapak, maka bagian Ibu adalah sepertiga. Apabila pewaris
meninggalkan saudara, maka bagian Ibu adalah seperenam.
(pembagian-pembagian tersebut) dilakukan setelah pelaksanaan wasiat
yang dibuat pewaris serta setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang
tuamu dan anak-anakmu, tidak akan kamu ketahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) mendatangkan manfaat kepadamu.
(ketentuan) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) adalah
seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan istri-istrimu, apabila
mereka tidak mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai anak,
maka bagianmu (suami) adalah seperempat dari harta-harta yang
ditinggalkan istri-istrimu, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan
utangnya. Para istri memperoleh seperempat bagian dari harta yang
ditinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
meninggalkan anak maka istri-istrimu memperoleh seperdelapan
bagian, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utang-utangmu.
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Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi apabila saudara seibu tersebut lebih dari
seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga tersebut, sesudah
dilaksanakan wasiat yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat,
dengan tidak memberikan mudharat (bagi ahli waris). Allah
menetapkan yang demikian tersebut sebagai syariat yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” Serta
ayat 176 yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (tidak
meninggalkan ayah dan anak), maka katakanlah : Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah, yaitu: Jika seorang meninggal dunia dan
tidak mempunyai anak (tetapi) mempunyai (seorang saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua
dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak,
tetapi mempunyai dua orang saudara perempuan, maka bagi mereka
dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. Dan jika ahli warisnya
terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka
bagian seorang saudara laki-laki adalah dua bagian dari saudara
perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu
tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Meski pun ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang
kewarisan Islam, namun pada kalangan tertentu hukum kewarisan
Islam bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi
yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Terkecuali masa
berlakunya hukum waris yang disebabkan oleh kematian seseorang,
jika ia meninggalkan sejumlah harta dan memiliki ahli waris tanpa
adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup, dan tanpa adanya
transaksi amal tertentu kepada orang lain.43 Ketentuan tersebut
membedakan waris dengan hukum wakaf dan hibah yang dilakukan di
saat seseorang hidup meski bertujuan untuk amal kebajikan. Juga
berbeda dengan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah
kematian seseorang, meskipun wasiat sebagai transaksi amal kebajikan

43 Penjelasan siapa-siapa ahli waris disebutkan dalam Q.S an-Nisa
(4):11-12, 176.
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yang peristiwa terjadinya ketika hidup seseorang dan manfaatnya
setelah kematiannya.

Besaran jumlah harta waris yang dibagikan secara berbeda-
beda dalam satu keluarga dapat dimengerti dengan melihat besarnya
tanggung jawab yang diemban setiap individu dalam keluarga.
Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum.
Sebagaimana halnya pendapat Munawir Sjadzali (1988) yang
menawarkan jumlah yang seimbang untuk anak laki-laki dan
perempuan 1:1.44

Sejarah membuktikan bahwa ajaran waris Islam secara
kronologis tidak terlepas dari timbulnya permasalahan dalam distribusi
kekayaan dalam keluarga yang disebabkan oleh konsep warisan di
masyarakat. Bahkan dari permasalahan tersebut dapat dihubungkan
dengan perkembangan waris Islam, yang dapat dibagi menjadi tiga
tahap yaitu: Tahap pertama (610-622 M), yang merupakan awal
diwahyukan ayat-ayat waris dalam bentuk statement (Q.S. al-Baqarah
(2):180182, 240 dan 105-106). Pewaris harta sebelum munculnya Islam
(Kebiasaan orang-orang Arab Hijaz), dilakukan dari satu generasi ke
generasi berikutnya berdasarkan pesan terakhir. Sebagai contoh.
Ketika Badil bin Abi Maryam (Pedagang Qurais dari kabilah bani
Sahm) mendapati dirinya akan meninggal dalam perjalanan dagang, ia
menunjuk dua orang teman seperjalanannnya sebagai wali bersama
atas warisnya untuk dibagikan pada keluarganya. Begitu juga dengan
kejadian yang menimpa Aus bin Tsabit al-Anshari, sebelum ia gugur di
Perang Uhud, ia telah menunjuk dua orang saudara sepupunya sebagai
wali bersama. Namun sesuai dengan pesan Aus kedua orang tersebut
tidak memberikan sedikit pun warisan kepada istri Aus (Umm Kuhha)
dan putri-putrinya. Maka Umm Kuhha mengadu kepada Nabi bahwa
ia dan putri-putrinya secara tidak adil telah dihilangkan hak warisnya,
yang merupakan jaminan akan keberlangsungan hidup ia dan putri-
putrinya.45

Tahap kedua (622-630 M), setelah peristiwa Umm Kuhha
yang secara tidak adil kehilangan hak warisnya. Maka turunlah wahyu
yang menggariskan hak para wanita untuk mewarisi dan bagian-bagian
para wanita (Q.S an-Nisa (4): 8, 11-12), serta memberikan aturan waris

44 Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1988), hlm. 1-11.

45 Davia S Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan
(Yogyakarta:LKIS, 2001), hlm 12-14
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pada saudari atau saudara kandung (Q.S an-Nisa (4): 146). Ayat-ayat
tersebut selanjutnya membentuk inti dari hukum waris Islam.

Tahap ketiga (630-632 M), merupakan tahap pembentukan
hukum waris berdasarkan sunnah Nabi. Secara empiris terbentuknya
tahap ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Sa’ad yang bertanya kepada
Nabi, apakah ia boleh mewasiatkan seluruh warisannya, Nabi
menjawab bahwa “wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga waris”. Selain
itu, tahap ini terbentuk juga berdasarkan penetapan Nabi ketika Haji
Wada (632 M) bahwa “tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris”.
Konsep waris Islam tersebut sangat berbeda dengan konsep yang ada
pada sistem hukum Babilon Kuno, Yahudi, Imperium Roma dan
bahkan Mesir sekalipun. Konsep waris Islam selanjutnya berkembang
pada masa kekhalifahan dan periode berikutnya sampai pendapat para
imam mazhab. Saat ini konsep waris Islam diberlakukan di banyak
negara muslim tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, waris Islam berkembang di saat bergulirnya ide
reaktualisasi hukum Islam yang digulirkan oleh Munawir Sjadzali, yang
salah satu masalah yang dibahas adalah hukum waris Islam.
Pembahasan waris dalam reaktualisasi tersebut tidak lepas dari
timbulnya permasalahan waris di masyarakat. Di antaranya kegelisahan
Munawir Sadjzali secara pribadi banyaknya fenomena masyarakat
muslim Indonesia yang meninggalkan konsep waris Islam dan beralih
pada hukum waris umum. Serta banyaknya ulama yang memilih
membagi hata dengan cara hibah untuk anak-anak mereka sehingga
harta yang diwariskan tinggal sedikit.46

Dari fakta sejarah terbentuknya konsep waris Islam, dapat
dianalisis bahwa waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi
kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan
dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam
bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada
satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme
distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga.

Terlepas dari perbedaan penafsrian dalam ranah hukum,
pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat
membantu menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu

46 Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: IPHI dan
Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 89.
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mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.47 Membagikan
harta waris kepada ahli waris yang berhak baik disebabkan oleh
hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara
langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga, agar di
antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh
kekayaan.

Distribusi kekayaan secara adil berdasarkan konsep waris
dalam keluarga, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya
mencari rezki sebesar-besarnya agar tidak meninggalkan keturunan
yang miskin. Ahli waris dengan harta waris, dapat mencukupi
kebutuhan sosio-ekonominya di saat pewaris telah meninggal dunia
seperti harta waris digunakan untuk biaya pendidikan, hidup, usaha,
dan menanggung keluarga. Secara langsung pewaris tidak
meninggalkan anak-anak (yatim piatu) yang miskin dan terbelakang
karena pewaris tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk
kehidupan mereka. Begitu pula bagi ahli waris untuk menjaga dirinya
agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terputusnya hak
waris ang dimiliki.

4. Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Distribusi di
Masyarakat

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara
sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu
pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang
mengharap ridha Allah swt dan pahala semata.48 Berdasarkan
pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah.

Islam menuntut umatnya untuk menjadi jiwa yang bersih,
pemurah dan penyantun, dengan mengajarkan kerelaan untuk
memberikan bantuan tanpa diminta, berinfak dan bersedekah dalam
lapang maupun sempit, yang merupakan cermin dari rasa cinta
terhadap orang lain seperti mencintai diri sendiri. Memberikan kabar
gembira pada mereka yang mau berderma dan berinfak, serta
sebaliknya mengecam sikap kikir terhadap harta, sehingga mampu
membuka hati yang keras dan menggerakkan tangan yang terbelenggu
kekikiran, menjadi mau memberikan pertolongan. Hal ini dapat

47 M Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi (jakarta: Gema
Insani Press, 2000), hlm 109

48 Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
Hlm 1617.
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tercipta karena Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah
yang digunakan sebagai sarana untuk beribadah dan bukan sebagai
tujuan.49

Sedekah dalam konsepsi Islam mempunyai arti luas dan tidak
hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material, namun
lebih dari itu,  sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik
secara fisik maupun non fisik. Namun, ada beberapa hal yang dapat
membatalkan sedekah yaitu, al-man (mengungkit-ungkit), al-aza
(menyakiti) melakukan sedekah, namun dengan sedekah ia menyakiti
orang yang menerimanya, dan ria (memperlihatkan) memamerkan
kepada orang lain bahwa ia bersedekah.

Tindakan Rasul di saat menyandingkan kaum Muhajirin dan
Anshor dalam ikatan persaudaraan seperti yang telah disinggung
sebelumnya, merupakan salah satu contoh dari aplikasi sedekah para
muslimin untuk menanggung kehidupan muslim yang lain, sehingga
dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Tindakan para sahabat
dan Rasul saat itu merupakan tindakan yang semata-mata didasarkan
keimanan dan keridhaan Allah tanpa berharap untuk mendapatkan
keuntungan sedikit pun. Hal ini tak lain, karena pemahaman yang
mendalam terhadap konsep  harta sebagai amanah yang Allah titipkan
pada manusia.

Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan
sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang
perduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus
menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan
sebaliknya membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun,
maka akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu
berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga dengan perbuatan
(keahlian dan kemampuan) yang mampu dilakukan.

Infak dan sedekah non-material (keahlian), kiranya sangat
sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini,
di mana persaingan dalam segi aspek kehidupan membutuhkan
keahlian dan keterampilan. Untuk itu rekonstruksi terhadap
pemahaman infak dan sedekah harus dimulai, dengan menyadarkan
kepada masyarakat bahwa  infak dan sedekah bukan hanya bersifat
material/tunai, namun infak dan sedekah dapat diberikan dengan
berbagai keahlian dan keterampilan. Rekontruksi perlu dilakukan

49 Yusuf Qardhawi, Muskilah al-Fakr wakaifa Alajaha al-Islam, terj.
Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 160.
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karena selama ini model infak dan sedekah yang dipahami oleh
masyarakat luas ialah model infak dan sedekah yang terbatas pada
harta kekayaan (material), meskipun itu dapat dilakukan.

Infak dan sedekah keahlian dapat dilakukan dengan melihat
profesi setiap individu dan menyumbangkan keahliannya dalam satu
wadah/lembaga yang dikelola secara bersama-sama dan didirikan dari
harta wakaf. Seperti halnya lembaga pendidikan SD/MI. SMP/MTS,
SMA/MA bahkan Perguruan Tinggi (PT) bagi mereka yang berprofesi
sebagai guru dan dosen, dengan meluangkan sedikit waktu untuk
mengajar. Bidang kesehatan bagi mereka yang berprofesi sebagai
dokter dan tenaga medis, dengan memberikan layanan kesehatan pada
klinik-klinik, dan rumah sakit. Serta memberikan bantuan hukum pada
masyarakat, melalui lembaga bantuan hukum bagi mereka yang
berprofesi sebagai advokat dan lain sebagainya.

Rekontruksi infak dan sedekah profesi tersebut, secara
langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar
infak dan sedekah yang biasa dilakukan, serta mewujudkan jaminan
akan terciptanya masyarakat yang lebih baik, serta terselenggaranya
pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya secara gratis dan
berkesinambungan.

Sesungguhnya jika dicermati lebih jauh keberadaan instrumen
distribusi dalam sistem ekonomi Islam, maka akan membentuk satu
mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh, bukan hanya untuk
kebutuhan pokok masyaraka namun lebih dari itu dengan instrumen-
instrumen yang ada mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Zakat sebagai instrumen distribusi wajib bagi individu,
apabila dikelola dengan baik dan profesional, maka para mustahik (8
asnaf) yang terdapat di dalamnya fakir, miskin akan mendapatkan
bagian yang cukup untuk kehidupannya sehingga denngan zakat
tercipta jaminan sosial dari individu untuk masyarakat (8 asnaf) dan
kelompok ini akan terentas dengan baik.

Instrumen waris yang merupakan instrumen distribusi wajib
individu atas keluarga, akan membentuk jaminan sosial dari individu
untuk keluarga. Berdasarkan instrumen waris setiap individu akan
termotivasi untuk bekerja keras agar nantinya tidak meninggalkan
anak-anak yatim yang miskin dan berkesusahan.

Instrumen wakaf yang merupakan instrumen distrbusi amal
kebajikan individu untuk masyarakat, apabila dikelola dengan baik
akan menjadi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang tidak hanya
terbatas bagi golongan tertentu seperti halnya zakat. Melalui wakaf
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akan berdiri lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat seperti:
madrasah, perguruan tinggi, lembaga keterampilan dan pelatihan,
lembaga advokasi, rumah sakit, bank, koperasi syariah, dan lain
sebagainya yang dapat memberi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat.

Instrumen infak dan sedakah sebagai amal kebajikan individu
terhadap masayrakat, akan mendukung terciptanya para profesional
yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannnya
untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah
terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Sinergi instrumen-instrumen
distribusi di atas, akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh
bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat
dengan pajak yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada walfare state.

Berdasarkan pemaparan dalam bab tiga ini dapat di lihat
bahwa secara filofsofi, Sistem Ekonomi Islam (SEI) berlandaskan pada
nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-
nilai dasar ekonomi yakni keadilan, pertanggungjawaban, dan takaful
(jaminan sosial). Prinsip yang ditanamkan dalam Sistem Ekonomi
Islam meliputi: Tauhid, Khalifah sehingga menghasilkan tujuan Sistem
Ekonomi Islam yakni menciptakan kesejahteraan dan menjamin
terwujudnya tujuan syariah (terlindunginya keimanan, jiwa, akal,
keturunan dan harta).

Nilai, prinsip, dan tujuan tersebut secara jelas membedakan
antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis dan
kapitalis yang tidak memberikan peluang akan masuknya nilai-nilai
agama dalam aktivitas ekonominya. Serta menempatkan peran individu
dan negara pada satu titik yang saling bertentangan dalam menciptakan
kesejahteraan.

Secara khusus dalam konsep distribusi, Sistem Ekonomi
Islam menggariskan secara tegas prinsip distribusi yakni: larangan riba
dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dan larangan
menumpuk harta sampai batas yang dapat merusak fondasi sosial
sebagai prinsip dalam distribusi. Di samping itu, kebijakan distribusi
yang digariskan Sistem Ekonomi Islam diaplikasikan dengan
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk
berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjamin terpenuhinya
hak atas apa yang telah mereka usahakan dengan menegakkan
peraturan yang tegas.

Sistem Ekonomi Islam mewajibkan peran pemerintah dan
masyarakat sebagai institusi distribusi dalam mewujudkan keadilan
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distibusi, karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban
seluruh agen ekonomi sebagai konsekuensi dari tugasnya sebagai
Khalifah Allah di muka bumi. Untuk menciptakan kesejahteraan
tersebut instrumen distribusi yang di tawarkan Sistem Ekonomi Islam
berupa zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah. Jika kelima instrumen
distribusi tersebut dapat diaplikasikan dan bergerak secara bersama-
sama, diharapkan akan membentuk jaminan sosial yang akan
menciptakan kesejahteraan di masyarakat.
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BAB V
SOLUSI EKONOMI ISLAM

SATUAN BAHASAN 5 :

EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA APLIKASI
KONSEP DISTRIBUSI DALAM ISLAM DI INDONESIA

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai solusi untuk ekonomi Indoensia. Di

dalamnya menjelaskan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kerakyatan.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai pengretian sistem ekonomi. Kemudian buatlah

intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Fahami dengan baik intisari/ringkasan
tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam yang diramu

dengan ekonomi kerakyatan
2. Mahasiswa dapat mempraktekkan konsep distribusi dalam Islam di Indonesia.

EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA APLIKASI
KONSEP DISTRIBUSI DALAM ISLAM DI INDONESIA

A. Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan
Dalam konteks ilmu sosial, kata “rakyat” terdiri dari satuan individu pada

umumnya atau jenis manusia kebanyakan. Kalau diterjemakan dalam konteks ilmu
ekonomi, maka rakyat diartikan sebagai kumpulan kebanyakan individu dengan
ragaan ekonomi yang relatif sama. Dainy Tara membuat perbedaan yang tegas antara
‘ekonomi rakyat’ dengan ‘ekonomi kerakyatan’. Menurutnya, ekonomi rakyat adalah
satuan (usaha) yang mendominasi ragam perekonomian rakyat. Sedangkan ekonomi
kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau
satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yaitu rakyat.

Ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak” yang sering
dilihat dengan menggunakan perspektif jargon: “ekonomi dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat”. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud
dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau
nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya;
dan bukan perkebunan atau peternak besar, dan sejenisnya. Bila dikaitkan dengan
kegiatan perdagangan industri dan jasa, maka yang dimaksud adalah industri rumah
tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota, lembaga keuangan mikro,
dan sejenisnya. Bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat, dan
sebagainya. Secara singkat, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi
rakyat” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala
kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang dengan
perusahaan dan skala besar, walaupun pada hakikatnya adalah juga ‘rakyat’ indonesia.

Dari pengertian di atas, dapat diidentifikasi bahwa karakteristik yang dimiliki
ekonomi rakyat yang sangat beragam, tergantung dari jenis kegiatan yang dimaksud.
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Meskipun demikian, kiranya dapat digambarkan beberapa karakteristik dasar
ekonomi rakyat,1 sebagaimana yang akan diuraikan berikut:

a. Informalitas
Sebagian besar ekonomi rakyat bekerja di luar kerangka legal dan

pengaturan (legal and regulatory framework). Ketiadaan maupun kelemahan aturan yang
ada atau ketidakmampuan pemerintah untuk mengefektifkan penganturan yang ada
(yang seringkali merugikan pelaku usaha kecil) menjadi ruang yang membuat
ekonomi rakyat bisa berkembang.

b. Mobilitas
Aspek informaltas dari ekonomi rakyat juga membawa konsekuensi tiadanya

jaminan keberlangsungan aktivitas yang dijalani. Berbagai kebijakan pemerintah dapat
secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktifitas ekonomi rakyat.
Dalam merespon kondisi yang demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor
yang lebih mudah dimasuki dan ditinggalkan.

c. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga.
Salah satu karakteristik lain adalah bahwa dalam satu keluarga terutama yang

berada pada strata bawah umumnya keluarga tersebut melalui anggotanya terlibat
pada lebih dari satu aktivitas ekonomi yang dapat digolongkan sebagai ekonomi
rakyat.

d. Kemandirian
Salah persepsi yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi rakyat

membuat berbagai  pihak, baik secara sengaja maupun tidak, membatasi interaksi
sektor ekonomi rakyat.

Dengan karakteristik tersebut, pembangunan harus dikembangan dengan
berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan tingkat kemandirian yang tinggi,
kepercayaan diri dan memberikan kesempatan yang setara pada ekonomi rakyat
untuk berkembang, karena ekonomi kerakyatan diharapkan mampu mengambil peran
yang lebih luas bagi ekonomi indonesia.2 lebih lanjut pemerintah secara langsung
dapat mendukung pembangunan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi
yang berpihak kepada rakyat sehingga mampu memperkuatkan daya tahan ekonomi
rakyat, menanggulangi kemiskinan, desentralisasi, otonomi daerah dan menghapus
kesenjangan ekonomi serta sosial.3

Untuk lebih jelas melihat bagaimana kondisi ekonomi rakyat, perlu rasanya
melihat kondisi perekonomian Indonesia yang jauh dari kesejahteraan sebagaimana
tergambarkan pada subbab dampak pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan di
atas. Meski pun pada dasarnya kebutuhan ekonomi rakyat terutama masyakat miskin
hanya mencakup terpenuhinya kebutuhan minimum, yakni berupa kebutuhan

1 Azwir Dainy Tara, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat (Jakarta: Nuansa Madani,
2001), hlm. 5.

2 Bayu Krisnamurti, “Ekonomi Rakyat dan Pengelolaan Sumber daya Pantai dan Laut”,
dalam Makalah Lokakarya Pengololah Sumberdaya Pantai dan Laut, Departemen Kehutanan dan
Perkebunan, Jakarta, November 2000.

3 Bambang Ismawan, “Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar”, dalam Artikel Ekonomi
Kerakyatan, Th. I, No. 1, Maret 2002.
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terhadap pangan, sandang, papan dan kesehatan secara wajar bukan kebutuhan
sekunder atau tersier.

Bahkan, pada rumah tangga yang memiliki pendapatan melampau kecil,
pemenuhan kebutuhan terbatas hanya mencakup kebutuhan yang sangat minim,
yakni berupa makanan dan pakaian. Sangat sedikit sekali memberi kelonggaran
terhadap pengeluaran bagi kebutuhan lainnya. Akan lebih mengerikan, di saat
kebutuhan dana yang dialami ekonomi rakyat, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan ekonomi tersebut,
dengan mekanisme utang-piutang yang bunganya semakin hari semakin membesar
dan mencekik.

Kondisi ekonomi rakyat Indonesia tersebut, merupakan bagian penting yang
perlu diperhatikan sebagai satu ironi bagi bangsa yang telah lama merdeka. Terutama
bagi bangsa yang memiliki harapan akan terciptanya masyarakat yang sejatera, seperti
apa yang dicita-citakan para pendiri bangnsa dan masyarakat. Untuk itu,
membutuhkan peran dan kerja sama banyak pihak, secara bersama-sama baik
pemerintah selaku pengemban amanat UUD maupun institusi-institusi yang terdapat
di masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Peran ekonom Islam dalam ekonomi Indonesia khususnya ekonomi rakyat
pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting, terutama ketika melihat bahwa
mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (88,8%).4 Dari jumlah yang sangat
besar tersebut, umat Islam memiliki ptensi besar untuk berperan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya dengan jumlah yang
mayoritas pula, umat Islam akan menjadi beban bagi ekonomi Indonesia jika tidak
dikelola dengan baik, terutama disebabkan oleh banyak penduduk miskin yang
notabenenya orang muslim. Oleh sebab itu, sangat wajar jika Ekonomi Islam
mengambil bagian dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan di
masyarakat, meskipun hanya dengan memberikan tawaran konsep-konsep yang
dilahirkan.

Peran Ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi dapat
diharapkan dari instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, Infak dan sedekah
yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Di samping potensi dari lembaga
keuangan yang secara rill telah berkembang di Indonesia yakni di sektor keuangan
syariah, yakni Bank Umum Syariah, BPRS, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan
lembaga keuangan lainnya, yang menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh
ekonomi rakyat dan bahkan masyarakat secara luas.

Potensi yang ada tersebut seharusnya dijadikan konstribusi ekonomi Islam
dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat, karena menciptakan kesejahteraan
(falah) merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh
pengembang ekonomi Islam. Namun, sangat disayangkan kontribusi tersebut belum
dapat dilakukan secara maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya insani yang
memadai dalam merumuskan berbagai pemikiran ekonomi Islam.5

Untuk itu, tawaran konsep distribusi dalam ekonomi Islam yang dibahas
dalam tulisan ini merupakan salah satu rumusan pemikiran ekonomi Islam yang

4 Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi
(Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 10.

5 Mudaraj Kuncoro, Ekonomi Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis
Global, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h. 88-96.
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berpihak pada ekonomi kerakyatan. Bahkan, dapat dikatakan sangat memperhatikan
kebutuhan ekonomi rakyat yang ditujukan dengan berpihak terhadap pemberdayaan
ekonomi rakyat, melalui pemberdayaan 8 asnaf pada konsep zakat, pemberdayaan
harta wakaf untuk kepentingan umat melalui pembentukkan lembaga-lembaga sosial,
pendidikan atau pelatihan atau maupun ekonomi.

Begitu juga dengan warisan yang dalam dimensi ekonomi memberikan
keinginan agar setiap keluarga tidak meninggalkan keturunan yang fakir dan miskin,
sehingga setiap individu termotivasi untuk bekerja keras membangun mental mandiri,
dan tanpa harus selalu mengggantungkan hidupnya pada bantuan pemerintah,
masyarakat bahkan keluarga. Konsep infak dan sedekah pada dimensi ekonomi
rakyat, mengajarkan untuk saling membantu secara material maupun dengan keahlian
yang di miliki. Melalui infak dans sedekah setiap individu, diajarkan untuk
menumbuhkan solidaritas sosial dengan merasakan apa yang dirasakan orang lain,
serta menjauhkan diri dari mental individualis dan materialis yang selalu berpikir
keuntungan pribadi.

Keberpihakan ekonomi Islam pada ekonomi rakyat di atas, dapat dilakukan
dengan memberdayakan ekonomi rakyat, melalui instrumen distribusi dan
mendukung ekonomi rakyat untuk berkembang karena pada dasarnya permasalahan
yang ada pada ekonomi rakyat adalah adanya keterbatasan modal, skill yang tidak
memadai serta kurangnya kesempatan untuk dapat berusaha dan bersaing secara
sehat.

B. Aplikasi Konsep Distribusi dalam Islam pada Sistem Ekonomi Indonesia
Konsep distribusi pada sistem ekonomi Islam pada realitasnya belum

teraplikasi dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagaian kecil dari
konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya badan amil
zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun,
aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontibusi yang berarti
bagi ekonomi Indonesia.

Agar lebih jelas kontibusi ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia, di
bawah ini akan di paparkan aplikasi konsep distribusi Islam pada ekonomi Indonesia.
a. Institusi Distribusi

1. Peran pemerintah dalam proses distribusi
Tuntutan agar pemerintah melakukan intervensi guna mengawal mekanisme

pasar yang ditekankan ekonomi Islam merupakan upaya agar mekanisme pasar
berjalan dengan baik, karena bagaimanapun penyerahan proses distribusi pada
mekanisme pasar tanpa melibatkan peran pemerintah akan melahirkan ketidakadilan
distribusi. Bukan sebaliknya, intervensi pemerintah semakin mendorong terciptanya
mekanisme pasar yang tidak sehat, dan struktur ekonomi yang monopoli dan
oligopoli, sehingga merugikan rakyat seperti kasus monopoli terigu dan cengkeh di
Indonesia.

Oleh karena itu, di samping pemerintah sebagai regulator yang
mengeluarkan peraturan atau undang-undang tentang persaingan yang sehat, yang
tidak kalah pentingnya adalah pemerintah juga tuntut untuk mendorong lahirnya
sikap moral yang tinggi pada setiap pelaku ekonomi. Baik pemerintah itu sendiri,
maupun pelaku ekonomi lainnya sehingga melahirkan etika berekonomi yang
dilandasi nilai kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Upaya ini penting dilakukan agar
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menghasilkan proses persaingan yang tetap dalam koridor keadilan, kewajaran dan
keterbukaan, sehingga akan melahirkan mekanisme distrbusi yang adil di masyarakat.
Oleh karena itu, peraturan tanpa di iringi sikap mental dan moral yang tinggi untuk
melakukan kejujuran, keterbukaan dan ekadilan dalam berusaha, maka akan
melahirkan peraturan dan undang-undang tanpa aplikasi riil di masyarakat.

Pemerintah juga sangat berperan sebagai penjamin terciptnya distribusi
yanga riil di-tengah-tengah masyarakat agar distribusi pendapatan yang berdampak
pada penurunan jumlah tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi beban ekonomi,
sehingga dapat di harapkan kemiskinan akan dapat terentaskan. Namun, di sisi lain,
pemerintah juga harus menjamin persaingan yang tidak sehat dan tidak terciptanya
sistem yang dapat di dzolimi para pengusaha yang ingin pengembangkan usaha di
Indonesia.6

2. Peran masyarakat dalam proses distribusi
Keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun

masyarakat ikut pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa
setiap individu membutuhkan individu lainnya, sehingga manusia menjadi makhluk
individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus memutuskan
secara adil siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa, serta dengan cara
bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan
kemashlahatan, sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan.

Kesadaran akan pentingnya mashlahah akan mendorong setiap individu
untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan ajaran syariah dan berusaha mengelola
sumber daya yang ada untuk mencapai falah.

Jika setiap individu di Indonesia telah sadar akan arti pentingnya mashlahah
maka akan terwujud masyarakat yang menyadari akan peran pentingnya dalam
menciptakan keadilan distibusi dengan mempersempit kesenjangan ekonomi. Hal ini
dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta
yang di miliki, mengaktifkan hukum waris, berinfak serta bersedekah.

Zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah yang bersumber dari masyarakat,
secara langsung menghilangkan ketergantungan masyarakat pada bantuan
pemerintah. Terutama dalam menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan
berbagi kegiatan ekonomi masyarakat penyediaan fasilitas publik pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjelma menjadi satu
mekanisme jaminan sosial secara utuh.

b. Instrumen Distribusi
1. Optimalisasi zakat sebagai instrumen distribusi di Indonesia

Sebelum masa kemerdekaan hingga tahun 1980, dana zakat, belum mampu
menciptakan kesejahteraan umat Islam Indonesia. Hal ini terjadi karena sampai tahun
1980, pengelolaan zakat belum profesional, bahkan belum menyentuh ranah negara.
Baru pada dekade 90-an pengelolaan zakat secara profesional dimulai khususnya pada
awal 1990, yang ditandai dengan berdirinya YDSF (yayasan Dana Sosial Al-Falah)
pada tahun 1987 dompet duafa republika pada 1993, serta BAZIS (Badan Amil Zakat

6 Edy Suandi Hamid, “Ekonomi Islam: Kontribusi dan Kebijakan Pemerintah bagi
Pengembangannya”, dalam Makalah Kuliah Umum MSI UII Yogyakarta, 13 September 2008. Poin
14.
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Infaq dan Sedekah) pemerintah pada 1994. Pada 1997, sebelas lembaga mendirikan
FOZ (Forum Zakat) untuk menjadi wadah sinergi antara LAZ masyarakat dan antara
LAZ dengan BAZIS.

Pada 1999 dunia pengelolaan zakat Indonesia memasuki ranah negara
yang ditandai dengan disahkannya UU tentang pengelolaan zakat NO. 38 tahun 1999
sebagai tindak lanjut, pemerintah mendirikan BAZ-NAS (Badan Amil Zakat
Nasional) berdasarkan Keputusan Presiden NO. 8 tahun 2001 tanggal 17 januari
2001 dan mengesahkan LAZNAZ (Lemabaga Amil Zakat Nasioanal) dengan SK
menteri agama.

Meskipun sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai
beberapa puluh tahun, dan dilengkapi dengan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang hingga desember 2009 telah menerima dana zakat sebesar RP.
37.093.152.774,91 dan menyalurkan zakat sebesar Rp. 30.031.341.912.7 Namun
jumlah tersebut masih rendah dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia yang
mencapai Rp. 100 Triliun/tahun, sehingga persoalan zakat di Indonesia tetap menjadi
masalah yang belum tuntas penyelesaiannya sampai kini.8 Membutuhkan riset serta
program-program secara sistematis sehingga hasil dari sebuah program memiliki
dampak ekonomi baik makro maupun mikro.

Zakat sebagai dana yang bersumber dari kewajiban individu untuk
masyarakat dapat didistribusikan pada mustahiq yang berhak menerimanya, seperti
fakir, miskin, dan lain sebagainya. Melalui dana zakat diharapkan mampu
menciptakan keadilan distribusi di masyarakat.

Secara ril dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari
pembangunan ekonomi indonesia yakni berupa utang, pengangguran dan
kemiskinan, sebagai berikut:

i. Zakat bagi fakir miskin. Dana zakat diberikan sebagai tambahan pendapatan bagi
fakir miskin yang mencapai 31,02 juta orang untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Disamping itu dana zakat dapat pula dialokasikan sebagai sarana pemberdayaan
fakir miskin dengan menyalurkan zakat prodoktif yakni dengan menyalurkan
zakat untuk membangun sarana pertanian, perindustrian serta pendidikan dan
keterampilan bagi fakir miskin agar dapat terentasdari kemiskinan. Kategori fakir
miskin yang berhak menerima zakat dana zakat diantaranya anak yatim yang
tidak memiliki harta waris yang cukup, para lanjut usia, korban bencana alam,
para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang seharusnya di
tanggung oleh negara.

ii. Zakat bagi amil dialokasikan untuk biaya administrasi dan gaji bagi amil dalam
mengembangkan zakat, serta digunakan untuk melatih dan meningkatkan
keterampilan mereka agar lebih profesional, sehingga mampu mengembangkan
zakat secara maksimal.

iii. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan
ekonomi akibat berpindah agama. Menyediakan sarana dan dana untuk
menbantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-
obatan terlarang serta membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan
lainnya. Alokasi dana zakat bagi sarana dan rehabilitasi kemanusiaan tersebut

7 Munrokhim Misanam dkk., Ekonomi, hlm.11
8 Diolah dari materi diskusi pada Forum Zakat (FOZ)
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dimungkinkan karena pada hakikatnya mereka yang terjebak dan yang menjadi
korban adalah muallaf dalam artian mereka terjebak karena belum sepenuhnya
memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

iv. Bagi golongan riqab (budak) dana zakat saat ini dapat dialokasikan untuk
membebaskan buruh-buruh / pekerja dari majikan yang zalim, yang menganggap
buruh sama dengan budak yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya.
Mendirikan lembaga advokasi bagi para TKW/TKI dan pekerja di bawah umur
yang terikat kontrak agar mendapatkan keadilan, serta membantu korban
traffiking yang menjadi PSK (budak nafsu) agar terbebas dari pihak-pihak yang
mengeksploitasi mereka.9

v. Untuk golongan gharimin (orang yang berutang), dana zakat dapat dialokasikan
untuk membebaskan utang orang yang terlilit utang, membebaskan para
pedagang dari utang modal pada bank titil dan lain sebagainya. Bahkan secara
makro dana zakat dimungkinkan untuk membayar utang yang ditanggung negara
sebesar Rp 1.664,43 Triliun.10 Hal ini dimungkinkan karena utang yang harus
dibayar pemerintah telah membebani dan mengurangi alokasi kesejahteraan
masyarakat. Bahkan, jika total utang yang harus dibayar pemerintah, dibebankan
pada seluruh penduduk yang berjumlah 237 juta jiwa, maka setiap penduduk
Indonesia akan menanggung utang lebih kurang sebesar Rp 7.022.911,93.

vi. Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk: membiayai
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki kualitas
sehingga mampu bersaing secara global. Hal ini dapat dilakukan dengan
membantu pengembangan dan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan,
tenaga medis dan lain sebagainya yang berada di daerah-daerah terpencil dan
perbatasan, serta membantu pembiayaan pemerintah dalam memperthankan
kedaulatan negara.

vii. Dana zakat untuk golongan ibn sabil dapat dialokasikan untuk membantu biaya
pendidikan siswa dan mahasiswa yang kurang mampu agar tetap memperoleh
pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga memiliki keterampilan dan siap
bersaing di dunia kerja. Menyediakan bantuan pagi korban bencana alam dan
bencana lainnya. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal di
perjalanan.

Alokasi dana zakat untuk menyelesaikan dampak dari pembangunan di atas
akan semakin maksimal jika permasalahan zakat dapat diuraikan dan diselesaikan
dengan baik. Dana zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan akan jauh lebih besar,
sehingga memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Permasalahan yang begitu kompleks terjadi pada pengelolaan zakat di
Indonesia. Berawal dari pemahaman klasik mengenai kemiskinan, pemahaman
tentang konsep zakat, siapa pihak yang berwenang mengambil zakat, sampai
bagaimana pengalokasian dana zakat, menjadikan zakat sebagai konsep yang agung,
namun belum mampu memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi
umat. Untuk itu di bawah ini mencoba mengurai faktor-faktor yang cenderung
menghambat laju optimalisasi zakat di Indonesia.

9 Pendapat Noor Aziz dikutip dari Bahrul, Peran LAZ Menghapus Cerita Kemiskinan,
diakses pada WWW.BAZNAS.or.id, tanggal 29 Januari 2010.

10 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1998), hlm. 156
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Banyaknya permasalahan yang ada disebabkan beberapa faktor berikut:
1. Pemahaman kemiskinan yang ada di masyarakat

i. Kemiskinan sebagai takdir
Sikap mental masyarakat muslim Indonesia khususnya sering memiliki
kecenderungan pasrah terhadap nasib yang telah digariskan (takdir)Tuhan, atau
sering disebut dengan istilah Jabariah. Dengan sikap mental yang demikian, sulit
menjadikan zakat sebagai bagian dari usaha untuk mengentaskan kemiskinan
karena kemiskinan diartikan sebagai kehendak Tuhan dan manusia tidak
mempunyai wewenang untuk mengubahnya, sehingga kemiskinan menjadi suatu
hal yang biasa dan wajar, bahkan kemiskinan telah menjadi keniscayaan dari
kehidupan dan keberadaan manusia.

ii. Paham zuhud dan orientasi keakhiratan
Kesalahpahaman dalam mengartikan hidup sederhana (zuhud) sehiingga kurang
menghargai hal-hal yang berbau materi yang akhirnya mereka cenderung
terjerumus pada rendahnya kualitas hidup, meskipun dalam Islam sendiri
berlebih-lebihan juga tidak diperkenankan.
Sikap zuhud sering diiringi dengan orientasi keakhiratan yang sangat tinggi,
sehingga tidak diimbangi dengan usaha untuk kehidupan dunia,  Dawam
Rahardjo mengidentifikasikan bahwa sikap ini dapat dilihat dari contoh
sederhana dengan melihat perhatian sebagian umat terhadap peribadatan (ritual)
secara berlebihan sehingga jika berbicara tentang peribadatan yang bertele-tele
dan mengenai halal-haram yang terkadang memberikan kesan bahwa ajaran
Islam cenderung sulit dan memberatkan, sehingga tidak ada waktu untuk bekerja
dan berusaha.

iii. Rendahnya wawasan tentang konsep zakat
Pemahaman mengenai zakat hanya dilihat dari aspek ritual beribadah kepada
Allah. Padahal dalam konsep zakat tidak terlepas pada konsep lainnya, bukan
hanya ritual, namun dalam zakat terkandung kepentingan pribadi dan sosial yang
tidak bisa dilepaskan.
Pemahaman yang sederhana ini menjadikan zakat sebagai suatu ritual rutinitas
yang cenderung konsumtif dan sebagai pendapatan tetap bagi orang-orang
tertentu yang sangat dipercaya oleh masyarakat.

2. Peran pemerintah
Di samping pemahaman tentang kemiskinan dan zakat itu sendiri

sebagaimana dijelaskan di atas, tak kalah pentingnya ialah peran pemerintah. Untuk
itu di bawah ini dijelaskan beberapa hal penting yang berhubungan dengan peran
pemerintah, sebagai berikut:
a. Jika dilihat secara yuridis-formal, UU No.38 ini tak memiliki kekuatan memaksa

Muzakki membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku
penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam
UU tersebut. Lebih-lebih dalam pasal 12 UU No. 38 tahun 1999 disebutkan
bahwa petugas baru akan mengambil zakat setelah diberi tahu oleh muzakki. Hal
ini berarti UU dengan jelas tak memiliki kekuatan memaksa mengambil zakat
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dari Muzakki. Hal ini merupakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum
memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat dapat dihilangkan.11

b. Persoalan khilafiah dalam perkembangan pemikiran dan ijtihad kontemporer
tentang zakat yang dulu belum terbahas dalam al-Qur’an maupun hadis.
Sebagaimana persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan
semacamnya) yang masih menuai kontradiksi wajib atau tidak. Untuk itu,
pemerintah perlu mengoreksi ulang UU tentang zakat,  atau setidak-tidaknya
menerbitkan keputusan presiden, agar memiliki kekuatan memaksa. 12

c. Masalah siapa yang berhak mengelola zakat, serta tidak tegasnya peran dan
tanggung jawab BAZ dan LAZ yang tersebar begitu banyaknya di Indonesia,
serta struktur BAZNAS, BAZDA dan LAZ. Sehingga muncul isu amandemen
UU No. 38 tentang pengelolaan zakat yang melegitimasi adanya BAZNAS dan
BAZ di daerah-daerah di Kabupaten.
Namun, amandemen UU tersebut, memiliki banyak masalah, di antaranya
hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang selama ini sangat
rentan dengan korupsi. Di sisi lain jika zakat dikelola melalui lembaga swadaya
masyarakat (LAZ) mampukah untuk transparan, dan sejauh mana dana tersebut
telah memberdayakan masyarakat. Kelemahan pengelolaan zakat jika
dilaksanakan pemerintah serta kelemahan yang dimiliki LAZ seyogianya dapat
diminimalisir dengan melakukan sinergi, dengan saling memberikan informasi
dan transparansi karena mau atau tidak pemerintah memiliki kelebihan dalam hal
data dan kebijakan, sedangkan LAZ memiliki kelebihan dalam kepercayaan
masyarakat. Sinergi tersebut sangat dibutuhkan agar optimalisasi pengelolaan dan
pendayagunaan zakat demi kepentingan umat dapat terwujud.

d. Pendayagunaan zakat secara produktif yang belakangan ini marak dilakukan,
terbentur oleh kondisi mustahik yang cenderung menggunakan zakat secara
konsumtif. Kondisi ini tidak dapat seratus persen menyalahkan mustahik, kondisi
kemiskinanlah  yang memaksa mereka mengonsumsi zakat yang seharusnya
produktif ini.
Potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan peluang bagi
terwujudnya kesejahteraan. Namun ini akan sulit tercapai jika masyarakat tidak
diberikan pengertian agar tercipta pemahaman yang lebih baik tentang zakat.
Disamping itu, peran pemerintah dalam merespons perkembangan kesadaran
berzakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi indonesia perlu
ditingkatkan dengan mewujudkan visi bersama antara pemerintah dan amil zakat.
Hal ini perlu dilakukan agar agenda pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan
dapat berjalan secara sinergi serta berupaya melibatkan lembaga keuangan agar
tercipta satu kesatuan yang utuh dalam mengoptimalkan zakat sebagai jaminan
sosial di masyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijaksanaan tegas untuk

menyinergikan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar
memiliki kekuatan memaksa mengambil zakat pada para muzakki. Serta
meminimalkan kepentingan individu dan kelompok yang dapat menjadi penghalang

11 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosio Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), hlm. 262-263)

12 Harun Nasution, Islam Regional Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1995),
hlm. 246
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optimalisasi zakat sebagai instrumen distribusi, karena disadari atau tidak,
kepentingan-kepentingan tersebut berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan
masyarakat terhadap institusi pengelola zakat itu sendiri. Tak kalah pentingnya ialah
pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung terbentuknya
LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya
berdirinya UPZ di perusahaan, kantor, masjid dan berbagai tempat lainnya. Upaya ini
diperlukan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan
oleh teori distribusi fungsional baik pada sektor formal maupun informal.

Dapat digambarkan solusi yang diberikan zakat pada sektor formal sebagai
berikut: dengan berdirinya UPZ di berbagai perusahaan yang ada, pada buruh yang
memiliki upah yang terbatas (standar) sedangkan kebutuhan hidup yang harus
ditanggung lebih banyak, yang disebabkan keluarga yang lebih banyak dibandingkan
buruh yang lain, mengakibatkan upah yang diterima akan tidak mencukupi kebutuhan
hidupnya dan masuk dalam kategori miskin. Solusi yang ditawarkan ialah ia akan
mendapatkan zakat dari zakar perusahaan dan zakat karyawan yang dikumpulkan
oleh UPZ di perusahaan tersebut.

Dari itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen banyak pihak, untuk
bersama-sama sampai pada satu titik di mana zakat mampu menjadi instrumen dalam
menciptakan keadilan distribusi. Serta menjadikan zakat sebagai sarana dalam
memenuhi jaminan sosial di masyarakat, demi terciptanya Indonesia yang sejahtera.

Di bawah ini akan digambarkan arsitektur BAZ/LAZ dengan manajemen
yang transparan dan Profesional, agar optimalisasi zakat sebagai instrumen distribusi
dapat terwujud sebagai berikut:

Arsitektur BAZ/LAZ di Indonesia

Ket:                    Garis koordinasi

Garis intruktif

Lembaga Pendidikan dan
Latihan Kerja

Lembaga Keuangan
Mikro Syariah

Lembaga Keuangan
Syariah

DSN MUI
Pengawasan Syariah

Akuntansi Publik
Audit Zakat

Kementrian Agama
Perizinan dan Pengawasan
operasional

MA/Pengadilan Agama
Penyelesaian Perselisihan

BAZ/LAZ
Penghimpun dan
pendistribusin
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1. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu oleh masyarakat Muslim Indonesia
sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid yang
bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf berkembang pada
masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pascakolonial (Indonesia
merdeka). Masa kolonial menjadi momentum bagi berkembangnya kegiatan
wakaf. Hal ini tak lain karena pada masa tersebut, perkembangan organisasi
keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, mesjid, semuanya merupakan
swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.13 Perkembangan wakaf selanjutnya tidak
banyak perubahan yang berarti karena harta wakaf terbatas pada kegiatan
keagamaan, seperti mendirikan masjid, pekuburan, madrasah dan lain sebagainya.
Begitupula regulasi perwakafan yang dikeluarkan pemerintah dengan PP Nomor
28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya mengatur wakaf tanah
sehingga kemanfaatan wakaf sebatas pada kegiatan keagamaan.
Oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur
tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah telah
menetapkan peraturan pemerintah undang-undang No 41 tahun 2004, dengan
harapan pengelolaan harta wakaf dapat sepenuhnya teraplikasi bagi
kemashlahatan umat.
Potensi harta wakaf yang dimiliki Indonesia cukup besar yakni sebanyak
2.686.536.565,68 m2 yang tersebar 366.595 lokasi.14 Namun sayangnya potensi
sebesar itu belum terkelola dengan baik sehingga belum mampu memberikan
sumbangsih bagi perekonomian Indonesia, langkah strategis yang perlu
dilakukan ialah mendata ulang seluruh harta wakaf dan pemanfaatannya, serta
melakukan pemberdayaan bagi harta wakaf yang memiliki potensi untuk
diberdayakan.
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat dampak kemanfaatan dan
keberlangsungan harta wakaf tersebut. Sebagai mislanya wakaf dalam bentuk
madrasah-madrasah/sekolah yang tidak terkelola dilakukan perbaikan dalam
sistem pengelolaannya agar menjadi madrasah yang maju dan berkualitas,
sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula.
Di samping potensi harta wakaf yang sudah ada, kiranya perlu mendorong umat
muslim Indonesia untuk berwakaf. Terutama bagi mereka yang memiliki harta
yang berlebih seperti pengusaha, miliarder, jutawan dan bahkan orang-orang
kaya di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan, didorong agar mau
mewakafkan sebagian saham perusahaan dan kekayaannya untuk kemanfaatan
umat.
Begitu juga dengan potensi wakaf tunai yang cukup besar, membuka peluang
bagi seluruh umat Islam Indonesia untuk berwakaf. Dengan wakaf tunai setiap
orang Islam dapat mewakafkan harta dengan tidak dibatasi jumlah dan
besarannya. Dapat diperkirakan dengan mengansumsikan sebesar 8%8% dari

13 Bandingkan dengan “Arsitektur Zakat Indonesia Masa Depan”, dalam Indonesia
Ekonomi Outlook 2010, (Jakarta: Grasindo dan FE UI, 2009), h. 159.

14 Artikel, “Dasar Hukum Wakaf”, Kamis, 27 Desember 2007, di akses pada
www.bwi.or.id, tanggal 13 Agustus 2015, pukul 4.27.
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jumlah pendudukan Indonesia (237.556.363 orang) adalah umat Islam,15

mengeluarkan tanah wakaf tunai sebesar 10 ribu rupiah, maka dana yang
terkumpul sebesar 2,08 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar untuk membiayai
kepentingan masayrakat. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah utang baru yang diharapkan pemerintah pada 2010 yakni sebesar Rp.
239,064 triliun. Lebih khusus dari jumlah penduduk Indonesia yang besar
tersebut, 9.568 ialah tenaga akademik (dosen) pada Direktorat Perguruan Tinggi
Islam (DITPERTAIS) Kementrian Agama RI. Dari jumlah tersebut melakukan
wakaf tunai sebesar 100 ribu rupiah, maka dana yang terkumpul sebesar
956.800.000 rupiah.
Dari dana yang terkumpul tersebut, dapat diaplikasikan dengan merancang
program pemberdayaan penduduk miskin dengan memberikan pembiayaan
usaha sebesar 10 juta/keluarga maka akan ada 90 usaha mikro kecil menengah
yang akan tumbuh. Dapat diharapkan UMKM tersebut akan tumbuh mandiri
karena tidak terikat oleh bantuan pemerintah dan bunga yang tinggi dari rentenir,
sehingga di samping pemberdayaan masyarakat miskin wakaf juga secara
ekonomik memutus praktik bunga di masyarakat.16

Pada dasarnya jika dilihat dari substansi ajaran wakaf yang terletak pada nilai
kemanfaatan harta wakaf bagi kepenitingan umat. Maka kesinambungan harta
wakaf semakin menjadi jaminan agar harta tersebut tidak berkurang. Bahkan
sebaliknya, harta wakaf dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan
memberikan kemanfaatan yang lebih luas sesuai dengan perannya sebagai
instrumen distribusi.
Untuk itu dibutuhkan peran aktif banyak pihak, pemerintah ulama, akademiisi
dan berbagai pihak lainnya, untuk mau bekerjasama dan mensosialisasikan wakaf
sebagian dari upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat serta agar tercipta
pemahaman yang lebih baik tentang wakaf sebagai instrumen distribusi di
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dukungan peran pemerintah melalui perizinan
yang ketat bagi pengelola wakaf, agar harta dikelola secara profesional, mengerti
wakaf mampu bekerja sama dalam mengembangkan serta mempertahankan
keberadaan wakaf sehingga harta wakaf dapat memberikan dampak sosial
ekonomi secara luas.17

2. Waris sebagai instrumen distbusi dalam keluarga. Masalah yang sering dibahas
kewarisan ialah tentang keadilan atas hak untuk saling mewarisi antara laki-laki
dan perempuan, serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan
secara hukum. Pembahasan mengenai perbandingan besaran porsi laki-laki dan
perempuan secara langsung telah menelaah lebih jauh tentang rasa keadilan
dalam kewarisan Islam. Keadilan yang mengandung pengertian bahwa harus ada
keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta waris dengan kewajiban atau
beban kehidupan yang harus ditanggung ahli waris. Arti keadilan dalam hukum
waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi

15 Tolhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia,” dalam Artikel BWI,
Selasa 15 April 2008, diakses pada www.bwi.or.id, tanggal 13 Agustus 2015, pukul 4.37.

16 Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus pendudukn 2010. BPS, Hasil Sensus
Pendudukan 2010 BPS, 2010, h. 6.

17 Murat Cizakca, “Awqof in History and Its Implication For Modern Ismalim
Economic, dalam Jurnal Eslamic Economic Studies, Vol.6, No.1 November 1999, h. 44-45.
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ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang
diembankan kepada mereka.
Ditintjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia, rasio perbandingan 2:1,
tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga
berlaku antara saudara lelaki dan saudara perempuan. Di lihat aturan kehidupan
yang digariskan Islam, laki-laki merupakan penanggungjawab nafkah untuk
keluarga, ini berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut belum
menikah, maka menjadi tanggung jawab orang tua, walinya ataupun saudara laki-
lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka berpindah akan
menjadi tanggungjawab suaminya. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa
Islam tidak diwajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi
kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, sebab memberi nafkah
keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami.

3. Infak dan sedekah sebagai intrumen distribusi di masyarakat. Konsep sedekah
yang memiliki arti luas dalam Islam, memberikan makna bahwa infak dan
sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat material, namun lebih
dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun
non fisik. Keluasan arti ini memberikan peluang bagi ekonomi Islam melalui
konsep infak dan sedekahnya yang diberikannya dan kontribusi yang lebih luas
bagi terciptanya keadilan distribusi dalam ekonomi Indonesia.

Sikap mau berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk
menciptakan masyarakat yang peduli akan ikatan solidaritas sosial, karena pada
dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial dan harus menyadari bahwa ia
membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan sebaliknya ia tidak dapat
memenuhi kehidupannnya sendiri. Jika kesadaran ini terus dibangun, tidak
diragukan akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi
bukan hanya dengan harta, namun juga dengan perbuatan (keahlian dan
kemampuan) yang mampu ia lakukan.
Masih tergambar jelas dalam ingatan masyarakat Indonesia ketika terjadi Tsunami
di Aceh, gempa di Jogja dan Padang, serta pada akhir tahun 2009 rasa keadilan
masyarakat disentuh dengan terjadinya kasus hukum dan kesehatan masyarakat
yang dikalahkan oleh kondisi sosial mereka ( hukum, ekonomi, kesehatan, dan
kesejahteraan). Tanpa disadari masalah-masalah tersebut telah menggugah rasa
keadilan dan ikatan solidaritas masyarakat yang secara spontan dan bersama-sama
mampu mengumpulkan dana sebesar 600 juta dan 1,6 miliar lebih. Dana tersebut
digunakan untuk membantu mereka yang secara ekonomi dikalahkan oleh
hukum, kondisis kesehatan, maupun kondisi sosial masyarakat yang jauh dari
keadilan. Hal ini merupakan gerakan solidaritas yang mampu memberikan solusi
riil bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Fenomena di atas merupakan
“cambuk” dari pemerintah untuk mau dan harus mendengar kebutuhan serta
permasalahan rril di masyarakat, agar mampu secara maksimal memberikan solusi
atas masalah-masalah yang dihadapi tersebut.
Infak dan sedekah dapat diberikan siapa saja baik individu maupun kelompok.
Kelompok-kelompok, yang selama ini menguasai perekonomian Indonesia,
seharusnya mau bersedekah dengan memberikan sedikit keuntungannya sebagai
kompensasi kepada mereka yang selama ini terpinggirkan. Sedangkan infak dan
sedekah nonmateri bagi individu, maupun kelompom perusahaan dapat diberikan
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melalui mekanisme pemberdayaan bagi usaha mikro melalui kerja sama, pelatihan
dan keterampilan. Kerjasama yang dapat dilakukan perusahaan misalnya
Indofood, Carefour, Indomaret dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan
memberdayakan usaha mikro sebagai pemasok bahan mentah atau bahkan bahan
jadi dengan kualifikasi yang sesuai dengan kualitas produk perusahaan tersebut.
Untuk itu, kerjasama juga harus ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pengawasan
berkesinambungan.
Oleh sebab itu, infak dan sedekah dalam bentuk non materi sangat sesuai dengan
kondisi masyakarat Indonesia dan perkembangan zakat saat ini, dimana setiap
individu, baik usaha mikro maupun usaha besar membutuhkan keahlian dan
keterampilan dalam menghadapi persaingan. Bahkan, sangat tepat jika sedekah
dikelola oleh ahli di bidangnya, seperti diperusahaan besar yang selama
memonopoli pasar, dan para profesional yang bergerak dibidangnya. Dikatakan
sangat tepat karena mereka inilah yang tahu perkembangan dari peluang besar,
sehingga sedekah yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Oleh karena itu, kesadaran untuk bersedekah dengan kerjasama dan keahlian
harus segera ditumbuhkan. Hal ini tidak lain karena hanya dengan kesadaran saja
dapat diharapkan berdirinya banyak usaha kecil, rumah sakit, perguruan tinggi
serta lembaga-lembaga lain yang dapat memberdayakan serta mampu diakses oleh
masyarakat luas. Rekosntruksi terhadap pemahaman infak dan sedekah harus
dimulai, dengan menyadarkan masyarakat bahwa infak dan sedekah bukan hanya
bersifat material/tunai, namun dapat diberikan dengan tindakan kebajikan, seperti
halnya bersedekah keahlian dan keterampilan. Hal ini penting dilakukan karena
selama ini model infak dan sedekah yang sering dilakukan masyarakat terbatas
pada harta kekayaan (material) semata.
Di samping lima instrumen di atas, adanya akad-akad muamalah yang
memperhatikan nilai-nilai kerjasama dan transaksi yang tidak tunai, yang saat ini
banyak diaplikasikan oleh lembagakeuangan syariah atau bahkan diaplikasikan
dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui konsep zakat produkti, wakaf dan
lain sebagainya. Seperti halnya akad-akad kerjasama mudharabah dan musyarakah
yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kerjasama modal dan keahlian, akad
mudarabah yang merupakan transaski jual beli dengan ekspektasi harga yang
disepakati, yang dapat diaplikasikan melalaui kerja sama pembiayaan antara
pemodal/bank dan pengusaha/UI dalam pengadaan alat-alat produksi dan lain
sebagainya. Akad ijarah yang merupakapan transaksi sewa menyewa, dapat
diaplikasiakan untuk penyewaan tempat usaha, pabrik dan lain sebagainya yang
dapat membantu para pengusaha yang memiliki keterbatasan modal.
Di samping akad-akad tersebut, terdapat akad-akad lainnya yang juga konsen
terhadap ekonomi rakyat, seperti halnya bai’ as salam, istishna, dan ardhul
hasan.untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan ketiga akad tersebut: bai’
as salam merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran
harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat tersebut yaitu:
alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya, pembayaran dilakukan di
saat kontrak disepakati, serta pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembahasan
utang. Sedangkan barang yang diserahkan d ikemudian hari harus pula memenuhi
ketentuan di antaranya: jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai utang, jelas
spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan empat penyerahan
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sesuai dengan kesempatan dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya serta tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis
sesuai kesepakatan.
Akad salam18 bisa digunakan untuk pembiayaan pada sektor industri, pertanian,
perkebunan dan lain sebagainya. Akad ini dapat membantu para pengusaha,
petani untuk mampu mengembangkan usaha mereka sehingga meningkatkan
pendapatan dan pada akhirnya mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan.
Akad istishna, merupakan transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan untuk
pembuatan barang tertenru dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan dan pejual. Di antara syarat yang ditentukan yakni: alat
bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik uang, barang, atau manfaat,
pembayaran dilakuakn sesuai dengan kesepakatan. Serta pembayaran tidak boleh
dalam bentuk pembebasan utang. Di samping itu, barang yang dipesan harus pula
memenuhi ketentuan berikut; harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai
utang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan di kemudian, waktu
dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,
pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimaya, tidak boleh menukar
barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta dalam hal
terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki
hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
Akad istisna hampir serupa dengan akad salam jika dilihat dari objek pesanan yang
harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Terdapat
perbedaan yang terletak pada sistem pembayarannya, jika salam pembayaran di
awal di saat terjadi kesepakatan sedangkan istishna pembayaran dapat dilakukan
di awal, ditengah atau di akhir pesanan. Akad ini dapat digunakan untuk
pembiayaan pembangunan gedung serta penyediaan barang-barang modal yang
memiliki kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan akad istishna pengusaha kecil dan
menengah yang memiliki keterbatasan modal, dapat menggunakan akad ini untuk
pengadaan barang modal guna melakukan kegiatan usahanya. Bahkan saat ini
lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah telah menyediakan
pembiayaan dalam bentuk istishna.19

Qardhul Hasan, merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
atau dimina kembali tanpa mengharapkan imbalan. Konsep fikih akad ini
dimasukkan ke dalam akad tolong menolong dan bukan komersial. Pada lembaga
keuangan syariah Qard digunakan untuk membantu usaha kecil yang tidak
memiliki modal agar dapat melakukan usaha, serta keperluan sosial ke masyarakat
lainnya.
Begitu pula dengan konsep ta’awun dalam ekonomi Islam, mengajarkan agara
tolong menolong dalam mencapai kebaikan dan sebaliknya melarang tolong
menolong dalam kejahatan. Melalui ta’awun ekonomi Islam menawarkan dalam
solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan kenjangan ekonomi di masyarakat.
Melalui ta’awun pengusaha ekonomi akan tersebar dan menciptkan keadilan
distribusi, mengentaskan kemiskinan serta menciptakan sejahtera di masyarakat.

18 Fatwa Dewan Syariah MUI No. 05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
19 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli

Istishna.
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Untuk itu pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan berupa peraturan bagi
pengusaha untuk membantu usaha kecil dan menengah yang dilandasi oleh nilai
ta’awun. Berdasarkan aturan tersebut pengusaha besar yang banyak dimonopoli
seperti halnya Carrefour, Indofood, Indomaret dan lain sebagainya diwajibkan
menolong pengusaha kecil, dengan memberdayakan usaha kecil agar terlibat
dalam usaha mereka. Hal ini dapat dilakukakan dengan memberikan bantuan
permodalan, pemberdayaan atau bahkan melibatkan usaha kecil sebagai penyedia
bahan mentah atau bahan setengah jadi yang akan mereka produksi.
Dari pembahasan terhadap lima instrumen distribusi diatas, serta potensi akad-
akad dalam ekonomi Islam yang dapat diaplikasikan dalam pemberdayaan
masyarakat. Maka penting untuk mengaplikasikan ekonomi Islam secara bersama-
sama dalam ekonomi Indonesia, sehingga mampu menciptakan keadilan distibusi
dan jaminan sosial masyarakat, yang bergerak mencitakan kesejahteraan di
masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP

Buku daras yang disusun untuk dipelajari tentang distribusi
ini merupakan sangat penting dalam pembahasan ekonomi Islam.
Karena banyak di lapangan pada ptaktiknya tidak paham konsep
distribusi yang sebenarnya, paling tidak di negara Indonesia. distribusi
hanya sekedar teori yang tidak paham seperti apa yang harus di
tunaikan maksud distribusi itu, baik distribusi pendapatan, kekayaan
dan lain sebagainya.

Buku ini mencoba menjelaskan satu konsep distribusi dalam
ekonomi Islam secara utuh. Kemudian melihat kesesuainnnya dengan
agenda reformasi Indonesia. ekonomi Islam bertujuan
mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan maqasid asy syariah serta
menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada tataran disnribusi yang
menjadi landasarn penting ialah “agar kekayaan tidak terkumpul hanya
pada satu kelompok di antara kamu”.

Bersumber dari landasan bahwa riba dan gharar sangat keras
diperingatakan untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah.
Keadilan dan distibusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan
dan kekayaan, secara adil, tidak memihak pada seseorang atau
golongan tertentu dan sesuai dengan norma-norma faires yang diterima
secara universal.

Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, memiliki
potensi besar untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan,
namun sebaliknya dengan jumlah yang mayoritas pula umat Islam
dapat menjadi beban bagi ekonomi Indonesia jika tidak dikelola
dengan baik. Selain itu, potemsi sektor lembaga keuangan syariah, yang
menyediakan produk-produk berdasarkan pada mekanisme kerjasama,
yang memamg dibutuhkan oleh ekonomi rakyat.

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam sangat meperhatikan
kebutuhan ekonomi rakyat, yang ditunjukkan dengan memberdayakan
delapan asnaf pada konsep zakat. Pembedayaan harta wakaf untuk
kepentingan publik, konsep waris sebagai motivasi agar setiap keluarga
bekerja keras sehingga tidak meninggalkan keturunan yang fakir dan
miskin. Konsep infak dan sedekah pada dimensi ekonomi rakyat,
menumbuhkan solidaritas sosial dan mengajarkan untuk saling
membantu baik secara material maupun dengan keahlian. Serta
merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta menjauhkan diri dari
mental individualis yang selalu berpikir keuntungan pribadi.
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Sedangkan konsep distribusi dalam ekonomi Islam pada
ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan aplikasi secara menyeluruh
dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia yang sampai saat ini
belum teratasi, seperti halnya besarnya utang pemerintah, tingginya
jumlah pengangguran dan kemiskinan yang ada. Aplikasi konsep
distribusi ekonomi Islam dilaksanakan dengan melakukan beberapa hal
sebagai berikut, aplikasi peran  pemerintah dalam mengawal
mekanisme pasar serta mendorong lahirnya sikap moral yang tinggi
pada setiap pelaku ekonomi, serta melibatkan peran masyarakat dan
individu dalam menciptakan keadilan distribusi. Serta mengaplikasikan
isntrumen distribusi dalam ekonomi Islam secara menyeluruh, dengan
menyadari peran zakat sebagai sarana pemberdayaan mustahik yang di
antaranya dengan pemberdayaan fakir miskin. Waris sebagai sarana
menciptakan keadilan distibusi dalam keluarga agar tidak
meninggalkan keturunan fakir dan miskin, wakaf, infak , dan sedekah
sebagai sarana menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial di
masyarakat. Serta aplikasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
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